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 .............................................................................................TADLA CARRIERE9982

 ..........................................................................................MORIFIA  SARL(AU9982

 ...............................................................................................SOCIETE SPIELO9982

 ................................................................................................B.A.H SAFEWAY9982

 ..............................................................................................EL GHMARI FISH9983

 ...........................................................................................RAOUAT AL AMAL9983

 ..............................................................COMPLEXE MANSSOUR SERVICE9983

 ............................................................................................................ATARLUX9984

 ........................................................................ MUNDIAPOLIS UNIVERSITE9984

 ........................................................................................................... TAFDISTE9984

 ..............................................................................................WIN INGENIERIE9985

 ......................................................................................................... OLAN TRA9985

 ..................................................................................... ALPHA HYDRO SARL9985

 ...............................................................................................STE RAPID PLUS9986

 .............................................................................INMOBILIARIA SOLYMAR9986

 .....................................................................................................FR LUXE CAR9986

 .............................................................................................SAIS FINANCIERE9987

 .......................................... STE AGLA TELECOMMUNICATION SARL AU9987

9987بروج فريو............................................................................................................. 

 ................................................................................. CABINET BELHOUCINE9987

 ............................................................STE AGLA TELECOMMUNICATION9987

 ........................................................................................... AVOCADO BERRY9988

 ............................................................................ PERFECT AGREGATS SARL9988

 ................................................. STE AGLA TELECOMMUNICATION SARL9988

 .......................................................................................... TOFINOX MAROC9989

 ........................................................................... ATTAKMIL TRAVAUX SARL9989

 .....................................................................................STE SOHABERG SARL9989

 ................................................................................................... NB HOLDING9989

 ................................................................................................... ALL SEASONS9991

 ...................................................................................... OB MOTOS MAROC9991

 ................................................................................. DENNIS RITCHIE PRIVE9991

 ............................................................................................................ RÉ-KECH9991

 ................................................................................... FAST MOTION TRANS9991

 .............................................................TRAVAUX  SPECIAUX  DU(MAROC9991

 ..................................................................................BOUNYAMED PROMO9992

 ................................................................................... NAOU DISTRIBUTION9992

 ........................................................................... SOCIETE ZAKABORKI CAR9992

 .............................................................................................. INTENSE MEDIA9992

 ................................................................................................. ERAL TEX SARL9993

 .............................................................................................AFRIC DEV PRIVE9993

 ................................................................................................TELEGOURMET9993

 ................................................................................... STE ATLAS SOFT CARE9994

 ..................................................................................... CHOROUK SUPPLIES9994

 ......................................................................... TETOUAN(STONE(SARL-AU9995

 ............................................................ SUMINISTROS AGRICOLA NASSIR9995
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 ...............................................................................CIVILIUM ENGINEERING9995

 ................................................................................................ MAHAL OUJDA9995

 .......................................................... SUMINISTROS AGRICOLAS NASSIR9996

 ...................................................................................... STATION BEN AMAR9996

 .......................... OMAR ASSISTANCE MEDICALE9996 عمر اسسطونس  دك2ل

 .................................................................................................PÈRE TRAVAUX9997

 ...........................................................................................................MIX PLUS9997

 ...............................................................................................ARC I.D CONOR9997

 ..........................................................................ROCHE PLASTIC DIAMANT9998

 ..............................................................STE OUED LATL MULTI TRAVAUX 9998

MT PARTNERS9998 ام ت برطنرز............................................................................ 

 ..........................................................................................SKYDAK SECURITE9998

 .....................................................................................LES FRIGOS MENARA9999

 ..................................................................................................YOUB DESIGN9999

 ..................................................................................................YOUB DESIGN9999

 ..................................................................................................YOUB DESIGN9999

 ...........................................................................TIROUYZA TRAVAUX SARL11111

 ..................................................................................................YOUB DESIGN11111

 ..................................................................................................YOUB DESIGN11111

 ................................................................. STE EXPRESS BEN HAJJOU SARL11111

 ..................................................................................................LA BECANERIE11111

 .......................................................................................................OUTIHOME11111

 ..................................................................................... FM CONSTRUCTION11111

 ................................................................ DESERT ENERGETIQUE SARL AU11112

 ................................................................................................................. CDMB11112

11112أكغيكول املشي�سي................................................................................................ 

 ................................................................................................ ARTEC MAROC11113

 ..................................................................................................... SABIRI CASH11113

 ............................................................................................. MIRAGE DE NICE11113

 ............................................................... ELECTRONIC SECURITY AGENCY11114

 .................................................................................................CARTEWHEELS11114

 ..................................................................................................... FREESIAWEB11114

 ......................................................................................... 11115و.ف.س سيرفيس نيت

 ...............................................................................CHOUKI(CAR- SARL -A.U11115

 ..................................................................................................SOBOKATRAD11115

 ..........................................................................SILICA SERVICES HOLDING11115

 ........................................................................................NORMANDI PLAZA11116

 ..............................................STÉ »TINMEL(SERVICES(EVENTS« SARL(AU11116

 ..........................................................................................................ROSALIVA11117

 .................................................................................... E-LINE(MARKET(SARL11117

 ..................................................................STE AGRO MOTABAR SARL A.U11117

 ................................... SOCIETE ITALIAN DESIGN FURNITURE SARL AU11117

 ..........................................................................................................RACAFTEC11118

 ................................................................................................. OUSSAMA ALL11118

 ................................... SOCIETE ITALIAN DESIGN FURNITURE SARL AU11118

 ..............................................................SOCIETE BO FILM SERVICES SARL11119

 .................................................................................. MEDALI(RAYAN-AGRO11119

 .............................................................................................SABRI BATIMENT11119

 ............................................................... BARKTOUT GROS ALIMENTAIRE11119

 ............................................................... BARKTOUT GROS ALIMENTAIRE11111

 ...............................................................................................ASMAK MARTIL11111

 ................................................................................EVENT CENTER MAROC11111

 .................................................................................................... STE MÉDILEX11111

 ...................................................................................RIM TRAVAUX DIVERS11111

 .................................STE SOHOULE AL GHARB SERVICES ET TRAVAUX11111

 .............................................................................................. JUNIOR SERVICE11111

11112أونينفوض................................................................................................................ 

 ............................................................................( 3JOCELYN(WIOTTI ( 3JW 11112

 ..................................................................................STE OLIVE EST SARLAU11112

 ......................................................................................... MAÂRIF BUILDING11113

 .......................................................................................... .EQUILIBRIUM S.A 11113

 ...................................................................................................CONSID SARL11113

 ...........................................................................STE MEDZAR TRANS SARL11113

 ................................................................................................ LE GEANT MED11113

 ............................................................... BARKTOUT GROS ALIMENTAIRE11114

 ................................................................................................ 11114دو برينتينج ي2سي9

 .................................................................................TECHNIQUE PARAGON11114

 .............................................................................SSILA. ALIM. LOGISTIQUE11114
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 .......................................................................RHIOUI FRUITS ET LEGUMES11115

 ...................................................................................................CONSID SARL11115

 ................................................................................RIAD(SAYEDA  AL(HORA11115

 ................................................................................STE ALU VERRE FACADE11116

 ................................................................ NATURE CONSULTING SARL AU11116

 ...................................................................STE  RAHIMI(YA(CASH(SARL(AU11116

11117بوكيسو................................................................................................................. 

11117بوكيسو................................................................................................................. 

 .....................................................................................................RESO' OPTIC11117

 .......................................................................BOUSSETA CONSTRUCTION11117

 ............................................................ MENUISERIE  ALDUEA  WALWIAM11118

 ...................................................................MAMFAT TRADE AND SERVICE11118

 ........................ TDC&N ختصر  DIVERS CONSTRUCTION ET NEGOCE11118

 ...................................................................................................F.J NETOYAGE11118

 .......................................................................................................BACK AGILE11119

 ............................................................................................... ADVERSED CAR11119

 .................................................................................................. LAV AUTO FES11119

 ........................................................................................ MAGD SOLUTIONS11121

 .....................................................................................SAMU DR CHERRADI11121

 ..........................................................................................STAR IT PLUS PLUS11121

 ........................................................................................................BHB FOOD11121

 .................................................................................GROUP BUSNISS NAJIA11121

 ..................................................... GROUPE SCOLAIRE VALERIANE PRIVE11121

 ............................................................................................LAWILAYA TRANS11122

 .........................................................................................................AOB STYLE11122

 .................................................................................................... SPORMATOS11122

 ..........................................................................TRANS MEGO TIR SARL AU11122

 .............................................................................. OUBARGHOUZ SAHARA11123

 ..................................................................................................... MOUFITRAV11123

 .........................................................................STE RIMAL LAAYOUNE SNC11123

 .................................................................................... INOXTRAT CONFORT11123

 ..............................................................................................................AXE LAB11124

 ........................................................................................................YASTOBOY11124

 ..................................................................................EASY CONSTRUCTION11124

 ...................................................... YOUNESHOUSE SOLUTIONS GROUP11124

 ................................. SOCIETE(RR&K(HOTEL(MANAGEMENT(KENITRA11125

 ..................................................................................EASY CONSTRUCTION11125

 ..................................................................................EASY CONSTRUCTION11125

 ....................................................................................................... STE SOZAD11126

 ........................................................STE CSALUOS CAR 11126شركة كس2ليوس ك2ض

 ..................................................................................EASY CONSTRUCTION11126

 ......................................................................................CHAHID TAHA CASH11126

 ............................... SOCIÉTÉ HAKITRAR DE TRAVAUX ET RESERVOIRS11126

 ....................................................................................................... AMA LIGHT11127

 ............................................................................................................ LUNARIS11127

 II.  -  إعالنات قضائية

 ..................................................................................... 11128املحكمة التج2ضية الرب2ط

11129املحكمة التج2ضية بف2س....................................................................................... 

11131املحكمة التج2ضية  ب2لداضالبير2ء......................................................................... 

11131املحكمة التج2ضية بأك2دير...................................................................................... 

11132املحكمة التج2ضية بمراكش................................................................................... 

11135املحكمة التج2ضية بطنجة..................................................................................... 

11135املحكمة التج2ضية بمكن2س................................................................................... 

 ............................................................................. 11135املحكمة االبتدائية بت2ضودانت

11135املحكمة  االبتدائية ب2لصويرة.............................................................................. 

11136املحكمة  االبتدائية بآزضو..................................................................................... 

11136املحكمة االبتدائية ب2لقنيطرة.............................................................................. 

11136املحكمة االبتدائية ب2نزك92................................................................................... 

11137املحكمة االبتدائية ب2لجديدة............................................................................... 

11137املحكمة االبتدائية ب2لخميس2ت........................................................................... 

11137املحكمة االبتدائية ببني  الل............................................................................... 

 ............................................................................... 11138املحكمة االبتدائية بت2وضيرت

 .................................................................................. 11138املحكمة االبتدائية بتيفلت

11138املحكمة االبتدائية بسال....................................................................................... 

11138املحكمة  اإلبتدائية ب2لراشدية............................................................................. 

11138املحكمة  اإلبتدائية بت2زة...................................................................................... 

 .................................................................................... 11139 حكمة االستئن2ف بف2س
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 III.  -  إعالنات إدارية

11141وك2لة الحوض امل2ئي لسبو.................................................................................... 

11151 املكتب الوطني للهيدضوك2ضبوضات واملع2د9 ......................................................... 

إعال9 بإيداع ونشر  شروع  رسوم ب2إلعال9 أ9 املنفعة الع2 ة تق�سي بإحداث 

وبنزع  لكية  الجديدة  بمدينة  انزضا9«  »بئر  و  »الحنص2لي«  اعداديتي 

 ....................................................... 11155القطع األضضية الالز ة لهذا الغرض

إعال9 عن وضع ونشر  شروع  رسوم يلغي ويعوض  شروع املرسوم املنشوض 

ب2لجريدة الرسمية عدد 5475 بت2ضيخ 4 أكتوبر 2117 الذ1 يعلن أنه 

 ن املنفعة الع2 ة بن2ء وتجهيز خزا9 و د قنوات لتزويد  دينة سوق 

املخ2ز9  واد  سد  انطالق2  ن  للشرب  الص2لح  ب2مل2ء  الغرب  األضبع2ء 

11157)جم2عة بني  2ك - إقليم القنيطرة)........................................................ 

استدضاك تعديلي إلعال9 عن إيداع ونشر  شروع  رسوم يعلن أ9 املنفعة الع2م 

تق�سي بإحداث نفق لتغيير  جرى  ي2ه شعبة حي بودضاع األضضية الالز ة 

)إقليم خنيفرة)  وبنزع  لكية القطعتي9 األضضيتي9  بجم2عة خنيفرة 

 الالز تي9 لهذا الغرض واملنشوض في الجريدة الرسمية عدد 5329 بت2ضيخ

 ................................................................................... 11158 17 ديسمبر 2114

استدضاك تعديلي للبقعة الح2 لة لرقم 1 الواضدة في  شروع املرسوم املنشوض 

ب2لجريدة الرسمية عدد 5569 بت2ضيخ 24 يوليو 2119 الخ2صة ب2إلعالن2ت 

الق2نونية والقر2ئية واإلداضية والذ1 يعلن أنه  ن املنفعة الع2 ة تزويد 

  دينة كلميم ب2مل2ء الص2لح للشرب، انطالق2  ن  حط2ت الضخ 1378 

 ..................................... 11161و 1395، الجم2عة الترابية كلميم، إقليم كلميم

الص2دض  املرسوم  ملشروع  تعديلي  ونشر  شروع  رسوم  وضع  عن  إعال9 

أنه  يعلن   ،2121 يوليو   29 بت2ضيخ   5622 عدد  الرسمية  ب2لجريدة 

الن2ضوض  ن  لحم2ية  دينة  كب2يو  واد  تهيئة  الع2 ة  املنفعة   ن 

 الفي2ض2ت وتنزع بموجبه  لكية القطع األضضية الالز ة لهذا الغرض 

11161)جم2عة الن2ضوض).................................................................................... 

 شروع قراض ضئيس  جلس جم2عة ت2زة بمث2بة  قرض يق�سي ب2لتخلي عن  لكية 

بعرض الجم2عية  الع2 ة  الطريق  إلحداث  الالز ة  األضضية   القطع 

 12  ترو املكونة  ن جزء  ن طريق التهيئة ضقم : 873 انطالق2  ن طريق 

إلى غ2ية الطريق املعبدة ب2ملحل املدعو اقديدس   211  : التهيئة ضقم 

 .............................................................................................. 11163جم2عة ت2زة

استدضاك تعديلي ملشروع املرسوم املنشوض نصه في الجريدة الرسمية عدد 5523 

بت2ضيخ 5 سبتمبر 2118 الخ2صة ب2إلعالن2ت الق2نونية والقر2ئية واملعلن 

أنه  ن املنفعة الع2 ة تزويد  دينة  راكش ب2مل2ء الشروب انطالق2  ن 

11165سد املسيرة............................................................................................... 

الرسمية  الجريدة  في  نصه  املنشوض  املرسوم  ملشروع  تعديلي   استدضاك 

عدد 5613 بت2ضيخ 25  2ضس 2121 املعدل ملشروع املرسوم الص2دض 

الخ2صة   2118 فبراير   21 بت2ضيخ   5495 عدد  الرسمية  ب2لجريدة 

ب2إلعالن2ت الق2نونية والقر2ئية واملعلن أنه  ن املنفعة الع2 ة تزويد 

11167 دينة  راكش ب2مل2ء الشروب انطالق2  ن سد املسيرة........................... 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو9 في  يدا9 اإلشه2ض الق2نوني إثب2ت هويتهم والسلط2ت املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلداضة أية  سؤولية فيم2 يتعلق بمرمو9 اإلعالن2ت.

 I.  -  إعالنات قانونية

APPLEEQ شركة

ش.ذ.م.م

تأسيس
على إثر عقد خ2ص  ؤضخ بت2ضيخ)

تم تأسيس شركة) (،2121 11) 2ضس)

ب2لصبغ2ت) ذات  سؤولية  حدودة 

الت2لية):

APPLEEQ(:(إسم الشركة

:)هدف الشركة ب2ملغرب) املوضوع)

أو ب2لخ2ضج):

الهندسية،) للدضاس2ت   كتب 

الوس2طة،)التج2ضة بجميع أشك2له2.

(،18 شقة) (،22 (: املقر االجتم2عي)

زنقة واد1 دضعة،)أكدال،)الرب2ط.

دضهم) (111.111 (: امل2ل) ضأس 

فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

كله2) لكل واحدة حرضت  دضهم  (111

و قسمة بي9 الشرك2ء)ك2لت2لي):

 511 (: اإلدضي�سي) شوقي  السيد 

حصة.

السيد ص2بر أ هوض):)511)حصة.

99)سنة  ن ت2ضيخ إنش2ئه2) (: املدة)

 2 عدا في ح2لة تمديده2 أو فسخه2)

 سبق2.

التسيير):)الشركة  سيرة  ن طرف)

السيد شوقي اإلدضي�سي.

اإليداع) أنجز  (: الق2نوني) اإليداع 

الق2نوني ب2ملحكمة التج2ضية للرب2ط،)

في)21)أبريل)2121،)تحت ضقم السجل)

التج2ض1)151415.
 ن أجل املستخرج واإلنج2ز

1 P

S.P.P.C
SARL

ضأسم2له2 : 2.511.111 دضهم
املقر االجتم2عي : دواض والد ع2 ر عي9 

عتيق تم2ضة
بمقت�سى عقد عرفي بتم2ضة،)بت2ضيخ)
شركة) قرض شرك2ء) (،2121 أبريل) (24
»س,ب.ب.س«)ش.ذ.م.م،)شركة ذات)

 سؤولية  حدودة  2 يلي):
 111 بقيمة) حصة  (2351 بيع)
السيد) طرف  للحصة  ن  دضهم 
العكب2ني العربي لف2ئدة السيدة ايت)

يحي الك2دة.
 111 بقيمة) حصة  (1475 بيع)
السيدة) طرف  للحصة  ن  دضهم 
العكب2ني خديجة لف2ئدة السيدة ايت)

يحي الك2دة.
 111 بقيمة) حصة  (2351 بيع)
دضهم للحصة  ن طرف السيد هش2م)
يحي) ايت  السيدة  لف2ئدة  خديجة 

الك2دة.
تغيير الشكل الق2نوني للشركة  ن))

ش.ذ.م.م إلى ش.ذ.م.م.ش.و.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية ب2لرب2ط تحت ضقم)113125 

في)22)أبريل)2121.
2 P

SORGICO
SARL AU

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم
املقر االجتم2عي : عم2ضة 31 الشقة 
ضقم 8 زنقة احمد الوكيلي حس92 

الرب2ط
بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة) قرض شرك2ء) (،2121 11) 2ضس)

»سوضجيكو«)ش.ذ.م.م.ش.و  2 يلي):

 31 تغيير  قر الشركة  ن عم2ضة)

الوكيلي) احمد  زنقة  (8 ضقم) الشقة 

حس92 الرب2ط إلى تجزئة عي9 الحي2ة)

الث2ني) الط2بق  (113 ضقم) شقة  (1

الصخيرات)-)تم2ضة.

تعديل الق2نو9 األس2�سي.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

السجل) تحت  ب2لرب2ط  التج2ضية 

التج2ض1 ضقم)113124.

3 P

 SMART FINANCIAL

CONSULTING
SARL

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : عم2ضة 31 الشقة 

ضقم 8 زنقة احمد الوكيلي حس92 

الرب2ط

بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس شركة) تم  (،2121 فبراير) (8

فينوسي2ل) »سم2ضت  اسم) تحمل 

على) تتوفر  ش.ذ.م.م،) كونسيلتينغ«)

املميزات الت2لية):

املقر االجتم2عي):)عم2ضة)31)الشقة)
حس92) الوكيلي  احمد  زنقة  (8 ضقم)

الرب2ط.

الهدف االجتم2عي):

االستش2ضة في تسيير الشرك2ت.

أعم2ل الخبرة.

 دة االستمراض):)99)سنة.

 111.111 (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

دضهم  قسم إلى)1111)حصة  ن فئة)

111)دضهم  وزع كم2 يلي):

 511 (: هللا) فرل  سعد  السيد 

حصة.

 511 (: هللا) فرل  فهد  السيد 

حصة.

تم تعيي9 السيد سعد) (: التسيير)

فرل هللا كمسير للشركة ملدة ز نية)

غير  حدودة.

تبتدئ  ن) (: االجتم2عية) السنة 

ف2تح ين2ير وتنتهي في)31)ديسمبر.

لتكوين) (%5 بعد اقتط2ع) (: األضب2ح)

يوزع) الق2نوني،) االحتي2ط  صندوق 

الب2قي على الشرك2ء)حسب حصصهم.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

السجل) تحت  ب2لرب2ط  التج2ضية 

التج2ض1 ضقم)151529.

4 P

AMENHAR
SARL AU

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : اوالد اسال ة  حل 

ضقم 2 سيد1 يحي زعير - تم2ضة

استدضاك خطإ وقع ب2لجريدة 

الرسمية عدد 5661

بت2ضيخ 28 أبريل 2121

بدال من :)تم تعيي9 السيد السعيد)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  حمو1 

 حدودة.

لحسن) السيد  تعيي9  تم  (: يقرأ 

غير) ملدة  للشركة  كمسير  حمو1 

 حدودة.

الب2قي بدو9 تغيير

5 P
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 STE GROUPE SCOLAIRE

PRIVE AL ABYAD
SARL

التأسيـــــــــــــــس
العرفي) العقد  شروط  حسب 

تأسيس) تم  (،2121 ين2ير) (5 ( بت2ضيخ)

لشركة  حدودة) األس2�سي  النظ2م 

املميزات) حسب  وذلك  املسؤولية 

الت2لية):

 STE GROUPE (: التسمية) (.1

 SCOLAIRE PRIVE AL ABYAD

SARL

شركة) (: الق2نوني) الشكل  (.2

 حدودة املسؤولية.

اله2شمي) (: االجتم2عي) املقر  (.3

خنيش2ت سيد1) ( دواض زويهرات) (11

ق2سم.

4.)الغرض و الغ2ية):

 دضسة التربية والتعليم.)

5.)املـــدة):)99)سنة ابتداء) ن ت2ضيخ)

تسجيل الشركة في السجل التج2ض1.

 111.111 (: ضأس امل2ل الخ2ص) (.6

حصة) (1111 على) دضهم  قسمة 

لكل) دضهم  (111 فئة) اجتم2عية  ن 

حصة في حوزة الشريك الوحيد):

الح2 ل) ( سكينة) الرب2ع  السيدة 

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

GJ51841)ب)511)حصة.)

الح2 ل) جميلة  اله2د1  السيدة 

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

GM17247)ب)511حصة.

:)ابتداء) ن) 7.)السنة االجتم2عية)

ف2تح ين2ير إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

8.)املديريــة:)السيدة الرب2ع سكينة)

غير) ملدة  جميلة  اله2د1  والسيدة 

 حدودة.

ب2ملحكمة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

بت2ضيخ ق2سم  سيد1   االبتدائية 
ضقم السجل التج2ض1) (2121/14/22

.28843

6 P

MOON AGENCY
S.A.R.L A.U

93 حي الوحدة - املحمدية
تأسيس شركة  حدودة املسؤولية 

لشريك الوحيد
حرض) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،11/14/2121 ت2ضيخ) في  ب2ملحمدية 
لشركة) األس2�سي  الق2نو9  إنش2ء) تم 
املسؤولية) ذات  سؤولية  حدودة 

لشريك الوحيد خص2ئصه2 كت2لي):
التسمية):)» و9 أجن�سي«.

املوضوع):)
 نظم الحدث.

اإلداضية) اإلستش2ضات 
)اإلتص2الت).

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)
التأسيس.

في) :) حدد  الشركة) ضأسم2ل 
 1111 إلى) دضهم  قسم  (111.111

حصة  ن فئة)111)دضهم للحصة.
 1111 حربيدة) للسيدة  نية 

حصة.
السيد) تعيي9  تم  الشركة  إلداضة 
 حمد عمر الكثير1 كمسير وحيد غير)

شريك للشركة.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 
19/14/2121،)تحت) ب2ملحمدية يوم)

ضقم)951.
7 P

JDT TOURS شركة
Sarl

تأسيس شركة
بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنش2ء)شركة ذات) (28/12/2121

الخص2ئص الت2لية):
JDT TOURS شركة) (: االسم)

ش.م.م.
انزضا9) بئر  حي  (: االجتم2عي) املقر 
تكوين) (11 ضقم) (19 زنقة) (14 بلوك)

اك2دير.)
الهدف االجتم2عي):)

نقل) لألشخ2ص.) الخ2ص  النقل 
البر2ئع لحس2ب الغير نقل البر2ئع)

للحس2ب الخ2ص.)النقل املدض�سي.

النقل البر1 للسي2ح.)النقل الع2م)
للرك2ب.)نقل الرس2ئل.

النقل) تذكرة  على  الحصول 
والسي2حية) الفندقية  والخد 2ت 
(
ً
بحرا واإلق2 ة  ب2لرحالت  املتعلقة 

.
ً
)وبرا

ً
وجوا

والرحالت) الدوائر  جميع  تنظيم 
أو) فردية  ك2نت  سواء) السي2حية 
جم2عية أو بيع  نتج2ت هذا النش2ط.
جميع) واستئج2ض  وتأجير  اقتن2ء)

وس2ئل النقل السي2حي.
اقتن2ء)وتأجير وإداضة جميع  نشآت)

اإلق2 ة.
ذات) العروض  جميع  تنظيم 

الط2بع الثق2في والفلكلوض1.
سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

تسجيله2 ب2لسجل التج2ض1.
الرأسم2ل):)حدد ضأسم2ل الشركة)
في)111.111)دضهم  قسمة إلى)1111 
للحصة) 111دضهم  بقيمة) حصة 

الوحيدة  قسمة ك2لت2لي):)
بدض امل2لكي)511)حصة.

 حمد الخي2طي)511)حصة.
امل2لكي)) بدض  السيد  عي9  (: التسير)
ثالث) ملدة  ودلك  للشركة   سيرا 

سنوات ق2بلة للتجديد.)
أ9) الع2م  الجمع  قرض  (: التوقيع)
السيد) بي9  التوقيع  زدوج2  يكو9 
بدض امل2لكي))و السيد)) حمد الخي2طي))
ق2بلة) سنوات  ثالث  ملدة  ودلك 

للتجديد.
السنة االجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)

الى)31)ديسمر.
5%)لالحتي2ط االجتم2عي) (: األضب2ح)
تبع2) الشرك2ء) على  والب2قي  قسم 
ضأسم2ل) في  شريك  كل  لحصص 

الشركة.
الشركة) (: التج2ض1) السجل 
 سجلة ب2لسجل التج2ض1 ب2ملحكمة)

التج2ضية بأك2دير تحت ضقم)45719.
اإليداع) تم  (: الق2نوني) االيداع 
بأك2دير)) التج2ضية  ب2ملحكمة  الق2نوني 
ضقم) تحت  (14/11/2121 بت2ضيخ)

.97914
8 P

 SARMARC
S.a.r.l 

تعـــديـــالت قــ2نــونيــة
العـ2م االستثن2ئي) الجمـع  إثر  على 

شـركة ذات) (»SARMARC« ملس2همي)

املسؤولية املحـدودة،)البـ2لغ ضأسمـ2له2)

والكـ2ئن  قره2) دضهم  (5.111.111

 56 عمـ2ضة) بشـ2ضع  كـة  االجتم2عي 

شقـة ضقـم)1،)العيـو9،)تقـرض  2يلـي):)

للشـركـة) املبكـر  الحـل  اغـالق 

السجل) عليهـ2  ـن  بـ2لتشطيـب 

التج2ض1)؛

ابـراء)ذ ـة املصفـي)؛

اتمـ2م االجـراءات الالز ـة.

كتـ2بة) لدى  القـ2نوني  اإليداع  تم 
الرـبط ب2ملحـكمة االبتدائية ب2لعيو9)

تحت ضقم) ( (2121 أبـريـل) (21 بتـ2ضيــخ)

.1318/2121

9 P

CHAPING 
S.a.r.l

تعــديــالت ق2نونيـة
االستثن2ئي) العـ2م  الجمع  إثر  على 

CHAPINGشـركة) شـركة) ( ملسـ2همي)

 111.111 البـ2لغ ضأسمـ2له2)  جهـولـة،)

االجتمـ2عــي) والكـ2ئن  قره2  دضهم 

بوشـريـ2) الشهيـد  بشـ2ضع  ب2لعيــو9،)

سـ2حـة الدشيـرة عمـ2ضةالفتح الشقـة)
ضقـم)15)العيـو9 تقـرض  2يلـي):

املسـ2هميـن) أحـد  وف2ة  تسجيـل 

أغوينت) البشيـر  السيد  الشـركـة  فـي 

امل2لك الق2نوني ل)551)أسهم)؛)

نقل  جمـوع حصصه إلى الوضثة)

الشرعيي9 وهم):)اللـود أغـوينت))92) 

)69)سهـم،) التـركـز1) فـ2طمـة  سهـم 

عـدنـ92 أغـوينت))95))سهـم،)ابـراهيـم)

سـ2لـم) سهـم،) حمـد  ((98( أغـوينت)

 (98( أغـوينت) اللود  ((98( أغـوينت)

سهـم)؛

تنـ2زل عـن  ـ2 جمـوعـه)392)أسهـم)

لفـ2ئـدة عـدنـ92 أغـوينيـت  ـن طـرف):)

حسـن سهـم،) ((151( الطلبة) ابـ2 
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أحمـد) سيـد  سهـم،) ((51( الغـالنـي) (

عبـد) سهـم،) ((31( أغوينيت) الـركيبي 

الـزهـرة) سهـم،) أغـوينت)31)) اللـه 

سهـم،) ـ2تـو أغـوينيت) ((21( أغـوينت)

 (92( أغـوينيت) اللـود  )21)سهـم،)

سهـم؛

للشـركـة) القـ2نـونـي  الشكـل  تغييـر 

 ـن شـركـة  جهـولـة االسـم الـى شـركـة)

ذات املسؤوليـة املحـدودة)؛

كتـ2بة) لدى  القـ2نوني  اإليـداع  تـم 

الرـبط ب2ملحـكمة االبتدائيـة ب2لعيو9)

ضقـم) تحت  (2121 أبــريـل) بتـ2ضيخ21)

.2121/1271

10 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

Travaux de comptabilité

 RAYHAN 11, ANGLE RUE DE FES ET RUE

 IBNOU EL KHATIB

اله2تف):)1535281535

Comptable_zaroili@hotmail.fr

STE NAHDA MARBRE

شركة  حدودة املسؤولية 

ضأسم2له2 االجتم2عي : 111.111 

دضهم

املقر االجتم2عي : املخز9 الك2ئن 

ب2لجم2عة القروية، غي2ثة الغربية

ت2زة

بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ بت2ضيخ)

الشركة) 2121)قرض شرك2ء) 15) 2ضس)

شركة  حدودة   NAHDA MARBRE

املسؤولية  2 يلي :

 111.111 امل2ل  ن  ضأس  زي2دة 

دضهم إلى 1.311.111 دضهم أ1 بزي2دة 

1.211.111 دضهم.

اإليداع) تم  (: الق2نــوني) اإليداع 

الربط) كت2بة  لدى  الق2نوني 

يوم بت2زة  االبتدائية   للمحكمة 

22)أبريل)2121)تحت ضقم)235.
إ ر2ء):)عبد الكريم كرزال

11 P

STE SOGEFICOM

STE NAHDA EVENTS
SARL

ذات) شركة  تأسيس  تم 
بت2ضيخ)) في ف2س  املحدودة  املسؤولية 
الخص2ئص) ذات  (16/14/2121

الت2لية):
 STE NAHDA (: التسمية) ((1

(-(EVENTS(-SARL
28)زنقة) :)ضقم) 2))املقر اإلجتم2عي)
السالو1)) بوط2لب ش2ضع  العزيز  عبد 

ف2س.
حفالت)) :) مول  الهدف) ((3

.TRAITEUR
4))املدة):)99)سنة.

دضهم،) (111.111 ( (: ضأسم2ل) ((5
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)دضهم.
6))الشرك2ء):

(: الع2لي) عبد  الصفريو1  السيد 
511)حصة ب):)51.111)دضهم.

 511 (: كم2ل) الصفريو1  السيد 
حصة ب):)51.111)دضهم.

السيد)) (: واإل ر2ء) التسيير  ((6
الصفريو1 كم2ل.

لدى) الق2نوني  اإليداع  تم  ((8
التج2ضية بف2س تحت ضقم:) املحكمة 

1948/2121)بت2ضيخ)21/14/2121.
12 P

STE GHASSANE PRO
SARL AU

الرأسم2ل : 111.111 دضهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي بسال بت2ضيخ)
الق2نو9) تم وضع  (،2121 أبريل) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 
ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخص2ئص الت2لية):
(: االجتم2عية) التسمية 

GHASSANE PRO
:) نعش) االجتم2عي) الهدف 
وأعم2ل) األشغ2ل  في  عق2ض1،) ق2ول 

 ختلفة.

ش2ضع) (،31 ضقم) (: املقر االجتم2عي)
القرية،)  حمد الخ2 س،)حي البركة،)

سال.
املدة االجتم2عية):)99)سنة ابتداء)

 ن ت2ضيخ تأسيسه2.
حدد) (: االجتم2عي) الرأسم2ل 
 111.111 في  بلغ) الشركة  ضأسم2ل 
دضهم  وزع على)1111)حصة  ن فئة)

111)دضهم للحصة وزعت كم2 يلي):
السيد عبد الغني القصر1)1111 

حصة.
السنة االجتم2عية):)تبدأ  ن ف2تح)

ين2ير إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.
عبد) السيد  تعيي9  تم  (: التسيير)
الغني القصر1 كمسير وحيد للشركة)
على) وكموقع  غير  حدودة،) ملدة 

الوث2ئق البنكية.
تم إيداع السجل التج2ض1 بمكتب)
بسال) االبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

.36463
13 P

STE LUXUS BRICO
SARL

الرأسم2ل : 111.111 دضهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد عرفي بسال بت2ضيخ)
الق2نو9) تم وضع  (،2121 أبريل) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ذات الخص2ئص الت2لية):
 LUXUS (: االجتم2عية) التسمية 

BRICO
تج2ضة) (: االجتم2عي) الهدف 

العق2قير.
حص2ض) جن92  (: االجتم2عي) املقر 
عم2ضة)8) حل)8) كرض طريق القنيطرة)

سال.
املدة االجتم2عية):)99)سنة ابتداء)

 ن ت2ضيخ تأسيسه2.
حدد) (: االجتم2عي) الرأسم2ل 
 111.111 في  بلغ) الشركة  ضأسم2ل 
دضهم  وزع على)1111)حصة  ن فئة)

111)دضهم للحصة وزعت كم2 يلي):

السيد حسن شعيب)511)حصة.

السيد كريم شعيب)251)حصة.

السيد ايوب شعيب)251)حصة.

السنة االجتم2عية):)تبدأ  ن ف2تح)

ين2ير إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

تم تعيي9 السيد حسن) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  شعيب 

الوث2ئق) على  وكموقع   حدودة،)

البنكية.

تم إيداع السجل التج2ض1 بمكتب)

بسال) االبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

.36467

14 P

AQUARELLE PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

تأسيس شركة
حرض) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2121 24) 2ضس) بت2ضيخ) ب2لرب2ط 

لشركة) األس2�سي  الق2نو9  وضع  تم 

ب2ملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت2لية):

 AQUARELLE PRINT (: التسمية)

SARL
:)زنقة  وال1 أحمد) املقر الرئي�سي)

حس92) (8 شقة) (31 عم2ضة) الوكيلي 

الرب2ط.
في) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

 1111 إلى) دضهم  قسم  (111.111

للحصة) دضهم  (111 بقيمة) حصة 

الواحدة.

الهدف االجتم2عي):) طبعة.

:)عي9 السيد أنس بنعبد) التسيير)

الر لي  سيرا9) أية  والسيدة  هللا 

للشركة ملدة غير  حدودة.

تكوين) أجل  5%) ن  (: األضب2ح)

ضصده) يتم  الب2قي  ق2نوني  احتي2طي 

تبع2 لقراض الجمع الع2م.

ف2تح) تبتدئ  ن  (: امل2لية) السنة 

كل) ديسمبر  ن  (31 في) وتنتهي  ين2ير 

سنة  2 عدا السنة األولى تبتدئ  ن)

ت2ضيخ تسجيله2 ب2لسجل التج2ض1.
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سنة تبتدئ  ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)
تسجيله2 ب2لسجل التج2ض1

ب2لسجل) الشركة  تسجيل  تم 

ضقم) تحت  الرب2ط  ملدينة  التج2ض1 

.151429

ب2ملركز) الق2نوني  اإليداع  تم 

الجهو1 لالستثم2ض لجهة الرب2ط سال)
ز وض زعير.

15 P

ROSMERTA
SARL AU

بت2ضيخ عرفي  عقد   تحت 

تم تأسيس شركة) (،2121 25) 2ضس)

ب2ملواصف2ت الت2لية):

 ROSMERTA SARL (: التسمية)

AU

أحمد) ش2ضع  (: االجتم2عي) املقر 
(،3 ضقم) السفلي،) الط2بق  برك2ت،)

املع2ضيف،)الداض البير2ء.

الهدف االجتم2عي):) ركز االتص2ل.

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

 Romain السيد) (: التسيير)

.Frédéric RABILLARD

الرأسم2ل):)11.111)دضهم.

املحكمة) (: الق2نوني) اإليداع 

التج2ضية ب2لداض البير2ء.

السجل التج2ض1):)498787.
قصد النشر واإلعال9

16 P

NEXFIN ADVISORY
شركة ذات  سؤولية  حدودة

ذات الشريك الوحيد
ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : 11 زنقة  و�سى

بن نصير، الشقة 11، الط2بق 6

غوتييه، الداض البير2ء

السجل التج2ض1 411693

القراضات) على  حرر  بن2ء)

بت2ضيخ) الوحيد  للشريك  االستثن2ئية 

31) 2ضس)2121،)تقرض  2 يلي):

نقل املقر الرئي�سي للشركة  ن)11 

(،11 الشقة) نصير،) بن  زنقة  و�سى 

البير2ء) الداض  غوتييه،) (،6 الط2بق)

زنقة أحمد) (،49 (: إلى العنوا9 الت2لي)

(،3 ضقم) األض�سي،) الط2بق  برك2ت 

املع2ضيف،)الداض البير2ء.

تغيير الغرض املؤس�سي للشركة.

صي2غة) وإع2دة  املق2بل  التعديل 

النظ2م األس2�سي.

اإلجراءات) إلتم2م  الصالحي2ت 

الق2نونية.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2لداض) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

البير2ء)بت2ضيخ)16)أبريل)2121)تحت)

ضقم)774798.
قصد النشر واإلعال9

17 P

MYTWOO
شركة ذات  سؤولية  حدودة

ذات الشريك الوحيد

ضأسم2له2 : 11.111 دضهم

املقر االجتم2عي : 11 زنقة  و�سى

بن نصير، الشقة 11، الط2بق 6

غوتييه، الداض البير2ء

السجل التج2ض1 447143

القراضات) على  حرر  بن2ء)

بت2ضيخ) الوحيد  للشريك  االستثن2ئية 

9)فبراير)2121،)تقرض  2 يلي):

تحويل األسهم.

الشركة  ن) اسم  تغيير 

 SELINA إلى) (MYTWOO SARLAU

 OPERATIONS MOROCCO SARL

.AU

اإلقراض ب2ستق2لة املسير.

 Chakib ZAARI السيد) تعيي9 

كمسير جديد للشركة.

تغيير الغرض املؤس�سي للشركة.

صي2غة) وإع2دة  املق2بل  التعديل 

الق2نوني األس2�سي.

اإلجراءات) إلتم2م  الصالحي2ت 

الق2نونية.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2لداض) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

البير2ء)بت2ضيخ)21)أبريل)2121)تحت)

ضقم)775166.
قصد النشر واإلعال9
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STE CONTROLE TETOUAN
SARL

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

 DOUAR : املقر االجتم2عي

 MAASSEM LIEU DIT MAHDRA

AZLA- TETOUAN

بتطوا9) عرفي  عقد  بمقت�سى 

أنشأت) (2121 أبريل) (14 بت2ضيخ)

ذات) لشركة  النظ2 ية  القواني9 

املسؤولية املحدودة ب2ملميزات الت2لية):

شركة كنترول تطوا9) (: التسمية)

 STE CONTROLE ش.ذ.م.م)

.TETOUAN SARL

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

و راقبة) تعديل  تبيت  (: الهدف)

كرونوت2كوجراف.

يوم) ابتداء) ن  سنة  (99 (: املدة)

ح2لة) في  عدا  النه12  2  التأسيس 

الفسخ املسبق أو التمديد.

ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

دضهم) (111.111 بقيمة) الشركة 

فئة) حصة  ن  (1111 على)  قسم 

111)دضهم للحصة الواحدة اكتتبت)

وحرضت ب2لك2 ل عين2 ووزعت كم2 يلي):

 Mme FATIMA ZERIOULI 

511 حصة)51.111)دضهم)؛

 Mr. MOHAMMED AMINE

EZ.ZAKKANY 511)حصة)51.111 

دضهم)؛

 111.111 حصة) (1111 املجموع)

دضهم.

التسيير):)تسيير الشركة  ن طرف)

 MOHAMMED AMINE السيد)

 FATIMA والسيدة) (EZ.ZAKKANY

.ZERIOULI

السنة االجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)

إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

تم اإليداع الق2نوني بمصلحة كت2بة)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 

2121)تحت) أبريل) (14 بتطوا9 بت2ضيخ)
تحت) التج2ض1  وب2لسجل  (843 ضقم)

ضقم)29163.

19 P

MARI PROMO
SARL

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : 26، ش2ضع  رس 

السلط92، الط2بق 1، الشقة ضقم 3،  

الداض البير2ء

بمقت�سى عقد عرفي ب2لداض البير2ء)

بت2ضيخ)15)أبريل)2121)أنشأت القواني9)

املسؤولية) ذات  لشركة  النظ2 ية 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية):

:) 2ض1 برو و ش.ذ.م.م) التسمية)

.MARI PROMO SARL

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف):)

أو) األعم2ل  املق2ولة  ن  ختلف 

البن2ء)؛

 نعش عق2ض1.

يوم) ابتداء) ن  سنة  (99 (: املدة)

ح2لة) في  عدا  النه2ئي  2  التأسيس 

الفسخ املسبق أو التمديد.
ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

دضهم) (111.111 بقيمة) الشركة 

فئة) حصة  ن  (1111 على)  قسم 

111)دضهم للحصة الواحدة اكتتبت)

وحرضت ب2لك2 ل عين2 ووزعت كم2 يلي):

حصة) (511 اعكيلو) ابراهيم 

51.111)دضهم)؛

 51.111 حصة) (511 حمزة بنيني)

دضهم)؛

 111.111 حصة) (1111 املجموع)

دضهم.

التسيير):)تسيير الشركة  ن طرف)

السيد ابراهيم اعكيلو والسيد حمزة)

بنيني ملدة غير  حدودة.



9675 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

ضهن) شراء،) بيع  حق  لهم  كم2 

جميع العق2ضات أو املمتلك2ت املنقولة)

وفرضه2) به2  والتعهد  املنقولة  وغير 

وتخصيصه2 لجميع اإلداضات الع2 ة)

املنظم2ت) وكذلك  الخ2صة،) أو 

املصرفية التي له2 توقيعه2 الوحيد.

السنة االجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)

إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

بمصلحة) الق2نوني  اإليداع  تم 

كت2بة الربط لدى املحكمة التج2ضية)

 ب2لداض البير2ء)بت2ضيخ)23)أبريل)2121 

وب2لسجل) (775596 ضقم) تحت 

التج2ض1 تحت ضقم)511115.

20 P

 كتب األست2ذ عبد الوه2ب الصديقي)) وثق)

 طريق أنوال،)إق2 ة البركة،)الط2بق األول،)

ضقم)7،)وجدة

اله2تف/)ف2كس):)55 25 71 1536

 STE INDUSTRIELLE DES

 APPARELS FRIGORIFIQUES

DU MAROC ORIENTAL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتم2عي : بوجدة 65، ش2ضع 

عمر الريفي

الرأسم2ل االجتم2عي : 511.111 دضهم

قراضات جم2عية للشرك2ء
الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 

 27 االستثن2ئي املنعقد بوجدة بت2ضيخ)

للشركة) قرض الشرك2ء) (،2121 فبراير)

واملسم2ة) املحدودة  املسؤولية  ذات 

»شركة تصنيع أجهزة التبريد املغرب)

الشرقي«)واملحدد ضأسم2له2 االجتم2عي)

واملوجود  قره2) دضهم،) (511.111 في)

ش2ضع عمر) (65 االجتم2عي في وجدة،)

الريفي،) 2 يلي)):

امل2ل) ضأس  توزيع   لخص 

االجتم2عي للشركة بعد  ع2ينة وف2ة)

كل  ن املرحوم نك2و1 عبد الق2دض،)

الخ2 سة،) نك2و1  نك2و1  حمد،)

كل  ن) وتن2زل  ف2طمة  ونك2و1 
ونك2و1 جمعة  نك2و1  السيدتي9 

)ف2طنة على)526)حصة اجتم2عية  ن)
 جموع حصصهم االجتم2عية وعليه)
االجتم2عية) الحصص  أصبحت 
)انظر) ك2لت2لي) الشرك2ء) بي9   وزعة 
الق2نو9) 7) ن  و)امل2دة) ((7 صفحة)

األس2�سي للشركة املعدل).
تعيي9 السيد نك2و1  حمد أ ي9)
الوطنية) التعريف  لبط2قة  والح2 ل 
ضقم ف379192)كمسير ث2ني للشركة)
أجهزة) تصنيع  »شركة  املسم2ة)
شركة ذات) التبريد املغرب الشرقي«)
املسؤولية املحدودة وذلك ملدة ثالثة)
فبراير) (27 عده2  ن) تبدئ  سنوات 
للمسيرين) توقيع  شترك  2121) ع 
أ ي9) نك2و1  حمد  السيدين  وهم2 

ونك2و1  عمر.
صي2غة) إع2دة  على  املوافقة 
الق2نو9 األس2�سي للشركة  ن جديد)
 ع إد 2ج ك2فة التغييرات والتي طرأت)
للشركة  ن) األس2�سي  الق2نو9  على 

قبل والتي لم يسبق اإلش2ضة إليه2.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية بوجدة بت2ضيخ)8)أبريل)2121 

تحت ضقم)1257.
للخالصة واإلش2ضة

املسير

21 P

ACECA TANGER
آسيك2 طنجة

وسيط التأ ي9  نظم ب2لق2نو9 
17.99 املتعلق بق2نو9 التأ ين2ت

شركة  س2همة
ضأسم2له2 : 311.111 دضهم

املقر االجتم2عي : طنجة، ش2ضع 
 حمد الخ2 س، إق2 ة األندلس، 

شقة ضقم 1
 السجل التج2ض1 طنجة 

ضقم : 35161
استق2لة  تصرف

اإلداضة) ملداوالت  جلس  تبع2 
(،2121 ين2ير) (29 بت2ضيخ) املنعقد 
بطنجة ش2ضع  حمد الخ2 س،)إق2 ة)
تم  ن طرف) (،1 األندلس شقة ضقم)
املسم2ة) املس2همة  شركة   س2همي 
طنجة)) )آسيك2  (ACECA TANGER

 ع2ينة  2 يلي):

1)-)استق2لة السيدة بشرى املسيح)
 ن  ه2 ه2 كمتصرفة.

بشرى) املستقيلة  ذ ة  إبراء) (- (2
املسيح.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
الق2نوني بكت2بة الربط لدى املحكمة)
 التج2ضية بطنجة بت2ضيخ)16)أبريل)2121 

تحت ضقم)241413.
 جلس اإلداضة

22 P

REDALINA
SARL AU

شركة  حدودة املسؤولية 
ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : 96، ش2ضع أنف2، 
الط2بق ضقم 9، شقة ضقم 91، إق2 ة 

الربيع، الداض البير2ء
اإل ر2ء) عقد  صحح  بموجب 
بت2ضيخ)5) 2ضس)2121)تم إنش2ء)شركة)
 حدودة املسؤولية ذات شريك وحيد)

والتي تحمل الخص2ئص الت2لية):
 REDALINA (: التج2ض1) االسم 

.SARL AU
الصفة الق2نونية):)شركة  حدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.
الهدف االجتم2عي):

واستيراد جميع أنواع) بيع وشراء)
أثواب و ستلز 2ت األفرشة)؛

وبصفة ع2 ة توفير جميع الخد 2ت)
التي) والصن2عية  وامل2لية  التج2ضية 
تتعلق بصفة  ب2شرة أو غير  ب2شرة)

ب2لهدف املش2ض إليه أعاله.
ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)
 قسم إلى)1111)حصة  ن فئة)111 
دضهم للحصة الواحدة،) وزعة على)

الشكل الت2لي):
1111)حصة) السيد  حمد اللب2ض)

أ1  2 يع2دل)111.111)دضهم.
الشرك2ء):

جنسية) اللب2ض،) السيد  حمد 
 غربية،)الح2ئز على البط2قة الوطنية)
بت2ضيخ) املزداد  (،BK518897  ضقم)
1991)ب2لداض البير2ء،) 27)أغسطس)
الق2طن برقم)58،)تجزئة لين2،)سيد1)

 عروف،)الداض البير2ء.

املدة):)99)سنة ابتداء) ن الـأسيس)

السجل) وضع  ت2ضيخ  أ1  ن  النه2ئي 

التج2ض1.

) ن ف2تح ين2ير إلى) (: السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2عدا السنة)

األولى التي تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل)

إلى)31)ديسمبر.

72،)ش2ضع انف2،) (: املقر االجتم2عي)

91،)إق2 ة) 9،)شقة ضقم) الط2بق ضقم)

الربيع الداض البير2ء.

السب2ض،) السيد  حمد  (: التسيير)

جنسية  غربية،)الح2ئز على البط2قة)

  BK518897 ضقم) الوطنية  الوطنية 

 1991 أغسطس) (27 بت2ضيخ) املزداد 

(،58 برقم) الق2طن  البير2ء) ب2لداض 

الداض) سيد1  عروف،) لين2،) تجزئة 

البير2ء.

التج2ضية) ب2ملحكمة  التسجيل  تم 

 496977 ضقم) تحت  البير2ء) ب2لداض 

يوم)31) 2ضس)2121.
للنشر واإلخب2ض

23 P

STE STUDY ASSISTANCE
 SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

RC(N° 143697

تحويل الشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرض بتم2ضة)

الجمع) قرض  (2121 ديسمبر) (22 في)

 STUDY لشركة) االستثن2ئي  الع2م 

ضأسم2له2) ش.م.م  (ASSISTANCE

111.111)دضهم،) 2 يلي):

حي) الرئي�سي  ن  تحويل  قره2 

ش2ضع) (،11 ضقم) ب،) عم2ضة  املن2ض،)

الرب2ط) إلى  الرب2ط  الث2ني،) الحسن 

28)ش2ضع النخيل،)إق2 ة) حي الري2ض)

 سك الليل)2)قط2ع)23)شقة)1.

ب2لسجل) الق2نوني  تم اإليداع  قد 

ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  التج2ض1 

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (22 بت2ضيخ)

.113143

24 P
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BFZ CONSULTING
زنقة دك2ض،)عم2ضة)5،)شقة)6،)املحيط،)الرب2ط

C.H LAHSEN
 شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات شريك  نفرد
ضأسم2له2 : 11.111 دضهم

  قره2 االجتم2عي : زنقة دك2ض، 
عم2ضة 5، شقة 6، املحيط، الرب2ط

ضقم السجل التج2ض1 : 148417
حل الشركة

 C.H قرض الشريك املنفرد لشركة)
ذات  سؤولية) شركة  (LAHSEN
 حدودة وذات شريك  نفرد،) قره2)
 االجتم2عي تجزئة الوف2ق،)العم2ضة)18 
في) واملسجلة  تم2ضة  (،24 ضقم)  حل 
السجل التج2ض1 تحت ضقم)148417 

 2 يلي):
حل الشركة)؛

تعيي9 السيدة ايت الط2لب زينب)
كمصفية للشركة)؛

زنقة) (: في) التصفية  تعيي9  قر 
املحيط،) (،6 شقة) (،5 عم2ضة) دك2ض،)

الرب2ط.
في) الق2نوني  اإليداع  تم  وقد 
بت2ضيخ) ب2لرب2ط  التج2ضية   املحكمة 

2)أبريل)2121)تحت ضقم)113144.
للنشر واإلعال9
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DAKKA SANITAIRE
SARL AU

Au(Capital(de 100.000 DHS
 Siège(social : AMAL 2 IMM 13

MAGASIN 2 TAMESNA
تأسيس الشركة

بمقت�سى الق2نو9 األس2�سي املؤضخ)
تأسيس) تم  (2121 15) 2ضس) في)

الشركة ب2لخ2صي2ت الت2لية):
 DAKKA SANITAIRE (: التسمية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.
ضأسم2ل):)111.111)دضهم.

املقر االجتم2عي):)ا ل)2)عم2ضة)13 
 حل)2)ت2 سن2.

النش2ط االجتم2عي):

بيع العق2قير الع2 ة ب2لتقسيط)؛

أشغ2ل  ختلفة والبن2ء.

خليل،) ض2كة  السيد  (: التسيير)

 A438215 الوطنية) البط2قة  ضقم 

 4 والق2طن) (1987 (12 (5 املزدادة في)

زنقة العراق)16)ديوض الج2 ع،)الرب2ط.

االبتدائية) املحكمة  (: السجيل)

تحت) (2121 أبريل) (21 بتم2ضة بت2ضيخ)

ضقم)132753.

26 P

FOOD & COFFEE
SARL

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي :  حل ضقم 1،  ركز 

تج2ض1 اسواق السالم، تم2ضة 448 

ابن خلدو9، ش2ضع الحسن الث2ني، 

عي9 عتيق

RC(N° 151399

إشع2ض بتأسيس
عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى  (- (1

أقيم نظ2م) (2121 29) 2ضس) ب2لرب2ط)

تأسي�سي لشركة  حدودة املسؤولية)

وذات امليزات الت2لية):

 FOOD( &( COFFEE (: التسمية)

.SARL

:) مول) االجتم2عي) املوضوع 

وخد 2ت املط2عم.

ضأسم2ل الشركة):)حدد في)111.111 

دضهم  قسم إلى)1111)حصة  ن قيمة)

111)دضهم للحصة الواحدة.

يوم) ابتداء) ن  سنة  (99 (: املدة)

تقييده2 في السجل التج2ض1.

(،1 ضقم) :) حل  االجتم2عي) املقر 

تم2ضة) السالم،) اسواق  تج2ض1   ركز 

الحسن) ش2ضع  خلدو9،) ابن  (448

الث2ني،)عي9 عتيق.

ملروني) حسن  السيد  (: التسيير)

الخلطي) والسيدة  نية  (A268217

A415611)بموجب الق2نو9 األس2�سي)

للشركة ملدة غير  حددة.

تم اإليداع الق2نوني ب2لسجل) (- (2

التج2ضية) املحكمة  لدى  التج2ض1 

ب2لرب2ط تحت ضقم)151399.
بمث2بة  قتطف وبي92

املسير

27 P

ESTHELIA

شركة  حدودة املسؤولية

ضأسم2ل االجتم2عي : 11.111 دضهم

الداض البير2ء 17، ش2ضع املحيط 

األطل�سي، عي9 الدي2ب

السجل التج2ض1 475217

التعريف الجب2ئي 47224573

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 

الغير الع2د1 لشرك2ء)الشركة املسم2ة)

ESTHELIA)ش.م.م الذ1 تلق2ه األست2ذ)

ب2لداض) دوليزال،) وثق  كريم   حمد 

(،2121 17) 2ضس) بت2ضيخ)  البير2ء)

قرض الشرك2ء) 2 يلي):

تمديد الهدف االجتم2عي للشركة.

تمديد صالحي2ت التسيير.

تحيي9 النظ2م الق2نوني للشركة.

ب2لسجل) الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2لداض) التج2ضية  للمحكمة  التج2ض1 

بت2ضيخ) (775481 تحت ضقم) البير2ء)

22)أبريل)2121.

28 P

STE NAOURAS BUSNESS

SARL

شركة نوضس بيزنيس ش.م.م

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة

بت2ضيخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

عقد) تأسيس  تم  (2121 فبراير) (26

شركة  حدودة املسؤولية ب2ملواصف2ت)

الت2لية):

ان2صط2) شركة  (: التسمية) (- (1

 STE NAOURAS ش.م.م) طرافو 

.BUSNESS SARL

الحرة،) التج2ضة  (: الهدف) (- (2

و ستلز 2ت) املدضسية  اللوازم  بيع 

الهواتف،)الب2زاض،) كتبة.

إق2 ة نوضس) (: املقر الرئي�سي) (- (3

البحر،)عم2ضة س،) تجر ضقم)6،) رس)

الخير،)تم2ضة.

دضهم) (111.111 (: ضأس امل2ل) (- (4

 قسمة إلى)1111)حصة.

:) ن ف2تح) السنة االجتم2عية) (- (5

ين2ير إلى)31) ن ديسمبر.

6)-)املدة):)99)سنة ابتداء) ن يوم)

تأسيس الشركة الفعلي إال في ح2لة)

التصفية املسبقة أو التمديد.

تسيير) (: واإلداضة) التسيير  (- (7
الشركة  ن طرف السيدة اسمهر1)

 م2سة ملدة غير  حدودة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتم2ضة بت2ضيخ)8)أبريل)2121 

ضقم السجل التج2ض1)132651.
للنشر والبي92

30 P

OPHTALMOCLINIC RABAT
SA

س.ج 137287

21، ش2ضع عالل ابن عبد هللا، 

الط2بق الث2لث، الرب2ط

إشع2ض ب2لتغيير
بت2ضيخ) املس2همي9  قراض  بمقت�سى 

21)ين2ير)2121)تقرض  2 يلي)):

نقل  قر الشركة إلى عنوا9) (- (1

21،)ش2ضع عالل ابن عبد هللا،)الط2بق)

الث2لث،)الرب2ط.

الشركة  ن) اسم  تغيير  (- (2

إلى) (OPHTALMOCLINIC RABAT

.OPHTALMOCLINIC NOOR

و6) ن) (5 امل2دة) تحديث  (- (3

الق2نو9 الداخلي للشركة.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (22 بت2ضيخ)

.11318

31 P
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 ENGRAISSEMENT SKHIRAT
تأسيس شركة

العـ2م) الـجـمـع  بـمـقـتـرـى  ـحـرـر 
تم) (2121 أبريل) (8 االستثن2ئي بت2ضيخ)

وضع الق2نو9 األس2�سي للشركة):
املوضوع االجتم2عي):

اإلنت2ج الحيواني)؛
تربية امل2شية)؛

تصدير واستيراد املوا�سي)؛
إنت2ج واملت2جرة في العلف)؛

املت2جرة في العلف.)
 ENGRAISSEMENT (: االسم)
املسؤولية) ذات  شركة  (SKHIRAT

املحدودة.
املقر االجتم2عي):)الطريق الرئيسية)
1)دواض عي9 الروز  حطة البنزين) ضقم)

افريق2 الصخيرات.
ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)
حصة اجتم2عية) (1111  قسمة إلى)
111)دضهم للواحدة  سجلة و  حرضة.

املدة):)99)سنة.
التسيير):) حمد الكر9.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
تسجيل) تم  كم2  بتم2ضة  االبتدائية 
تحت) التج2ض1  ب2لسجل   الشركة 

ضقم)132785.
32 P

زين ماركيت
بمقت�سى عقد عرفي بت2ضيخ ف2تح)

أبريل)2121)تم  2 يلي):
»زين) املسم2ة) الشركة  تأسيس 

 2ضكيت«.
املسؤولية) شركة  حدودة  (- (1

بشريك وحيد.
 111.111 (: ضأسم2ل الشركة) (- (2

دضهم.
(،76 ضقم) (: االجتم2عي) املقر  (- (3

تجزئة األندلس،)تم2ضة.
بيع املواد) (: الهدف االجتم2عي) (- (4

الغذائية والتصدير واالستيراد.
5)-)أسند التسيير للسيد  حمد بن)
التعريف) لبط2قة  الح2 ل  ابراهيم،)

.GA13491(تحت ضقم

لقد تم التسجيل في السجل) (- (6

التج2ض1 بتم2ضة تحت ضقم)132751.

33 P

DARJA
ش.م.م

 املقر االجتم2عي : حي الرحمة، 

قط2ع س، الرقم 568، سال 

تعديل
بمقت�سى الجمع الع2م الغير الع2د1)

قرض) (2121 22) 2ضس) املنعقد بت2ضيخ)

شرك2ء)شركة)DARJA) 2 يلي):

الجمع) (: حل الشركة  سبق2) (- (1

الع2م الغير الع2د1 قرض حل الشركة)

 سبقDARJA(2)ش.م.م.

:)الجمع) -)املكلف بحل الشركة) (2

تكليف) قرض  الع2د1  الغير  الع2م 

بحل) البوحسيني  ف2طمة  السيدة 

الشركة  سبق2.

3)-) قر حل الشركة):)الجمع الع2م)

الغير الع2د1 قرض حل الشركة  سبق2)

س،) قط2ع  الرحمة،) حي  (: ب2لعنوا9)

الرقم)568،)سال.

للشركة) الق2نوني  اإليداع  تم 

بت2ضيخ) بسال  االبتدائية   ب2ملحكمة 

19)أبريل)2121)تحت ضقم)36443.

34 P

IB INVEST
 شركة ذات  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد
ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : 4 زنقة واد زيز، 

الط2بق الث2لث، شقة ضقم 7، 

أكدال، الرب2ط

تأسيس شركة
إنش2ء) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 IB INVEST(الق2نو9 األس2�سي لشركة

ذات  سؤولية  حدودة) شركة 

بشريك وحيد والتي تتصف كم2 يلي):

.IB INVEST(:(2اسمه

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.

 قره2 االجتم2عي):)4)زنقة واد زيز،)

الط2بق الث2لث،)شقة ضقم)7،)أكدال،)

الرب2ط.

أس2س2) الشركة  تهدف  (: هدفه2)

داخل املغرب وخ2ضجه إلى):

على) واالستحواذ  املح2فظ  إداضة 

املب2شرة) أو غير  املب2شرة  املش2ضك2ت،)

أو الشرك2ت  ن) العملي2ت  في جميع 

أ1 شكل وأ1 ك2ئن،)عن طريق إنش2ء)

الشرك2ت،)أو املش2ضكة في دستوضه2 أو)

في زي2دة ضأس امل2ل للشرك2ت الق2ئمة)

أو عن طريق الكف2لة أو شراء)األوضاق)

امل2لية أو الحقوق االجتم2عية أو غير)

ذلك وبشكل خ2ص في جميع املش2ضيع)؛

إداضة جميع األعم2ل أو الشرك2ت)

أو) امل2لية  الشرك2ت  أو  العق2ضات  أو 

الصن2عية أو التج2ضية)؛

والتطوير) واملشوضة  الدضاسة 

وتحقيق جميع املواضع أو االستثم2ضات)

الفنية) املش2ضيع  جميع  وكذلك 

والصن2عية) وامل2لية  واالقتص2دية 

والسي2حية) والتج2ضية  والتعدينية 

والزضاعية والعق2ضية)؛

االستش2ضات اإلداضية والتنظيمية)؛

العملي2ت) جميع  ع2م،) وبشكل 

امل2لية والتج2ضية والصن2عية واملنقولة)

والتي يمكن ضبطه2 بشكل) والعق2ضية،)

 ب2شر أو غير  ب2شر ب2لك2ئن املذكوض)

املم2ثلة) األشي2ء) بجميع  أو   أعاله 

 أو ذات الصلة،) ثل تعزيز تطويره2)

أو تمديده2 املذكوض أعاله أو بأ1 أشي2ء)

 م2ثلة أو ذات صلة،) ن املرجح أ9)

تعزز تطويره أو توسيعه.

سنة تبتدئ  ن يوم) (99 (: أ ده2)

تسجيل الشركة في السجل التج2ض1.

السيدة) الشركة  يسير  (: التسيير)
ح2 لة) الصو�سي،) العلو1  زينب 

للجنسية املغربية،)وللبط2قة الوطنية)
.B813956(ضقم

كل) في  الشركة  تلتزم  (:  اإل ر2ء)

 2 يخص  ع2 الته2،)بإ ر2ء)السيدة)
والسيد) الصو�سي  العلو1  زينب 

اسم2عيل بنعبد هللا.

ضأسم2له2):)111.111)دضهم  وزعة)
بقيمة) اجتم2عية  حصة  (1111 إلى)

111)دضهم للواحدة،)كم2 يلي):
اسم2عيل) للسيد  حصة  (1111

بنعبد هللا.
تبتدئ  ن) (: االجتم2عية) السنة 
ف2تح ين2ير وتنتهي في  تم شهر ديسمبر)
 ن كل سنة،)استثن2ئي2 السنة األولى)
الشركة) تأسيس  ت2ضيخ  ستبتدئ  ن 
السنة) ديسمبر  ن  (31 في) وتنتهي 

الج2ضية.
اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الق2نوني 
ب2لرب2ط بت2ضيخ)26)أبريل)2121)تحت)

ضقم)151573.
للتلخيص والنشر

املسيرة

35 P

ECSOR CONSEIL
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد
ضأسم2ل الشركة : 91.111 دضهم
املقر االجتم2عي للشركة : إق2 ة 
العرف92 2، عم2ضة 25، ضقم 5، 

أكدال، الري2ض، الرب2ط
عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 
تم) (،2121 فبراير) (22 ب2لرب2ط بت2ضيخ)
االستثن2ئية) الجمعية  تحرير  حرر 
شركة) (ECSOR CONSEIL لشركة)
بشريك) ذات  سؤولية  حدودة 

وحيد الذ1 تقرض فيه  2 يلي):
 تحويل املقر االجتم2عي):) ن ضقم)4،)
ش2ضع واد زيز،)الط2بق)3)شقة ضقم)7،)
أكدال،)الرب2ط إلى إق2 ة العرف92)2،)
الري2ض،) أكدال،) (،5 25،)ضقم) عم2ضة)

الرب2ط.
النظ2م) 5) ن  امل2دة) تعديل 

األس2�سي)؛
االعتم2د الك2 ل للقواني9 املحدثة)؛

الصالحي2ت املمنوحة.
كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 
ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (26 بت2ضيخ)

.113192
36 P
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ديوا9 األست2ذ أن2س الط2لبي

 وثق ب2ملحمدية

إنفين أفريقيا
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ضأسم2له2 111.111 دضهم

تأسيس
تلق2ه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
الط2لبي،) وثق) أن2س  األست2ذ 
(،2121 15) 2ضس) بت2ضيخ) ب2ملحمدية 
تم تأسيس الق2نو9 األس2�سي لشركة)
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخ2صي2ت اآلتية :
التسمية : »إنفي9 أفريقي2« ش.م.م 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتم2عي : بيع البر جي2ت 

والبرا ج.
املخت2ض  ش2ضع   : االجتم2عي  املقر 
السو�سي الط2بق االول السع2دة ضقم 

151 الع2لية املحمدية.
دضهم   111.111  : الرأسم2ل 
فئة  حصة  ن   111 على   قسمة 

1111 دضهم للحصة الواحدة.
املس2همة : 

الشركة املدنية إنفي9 : 7 حصص.
السيد عثم92 دفعة : 7 حصص.

 86  : املصب2حي  زكري2ء  السيد 
حصة.

املدة : 99 سنة ابتداء  ن تسجيل 
عدا  التج2ض1،  2  ب2لسجل  الشركة 
أو حل  سبق  املدة  تمديد  في ح2لة 

للشركة.
التسيير  أسندت  ه2م   : التسيير 
غير  ملدة  املصب2حي  زكري2ء  للسيد 

 حددة.
ب2لسجل  الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التج2ض1 

ب2ملحمدية تحت ضقم 27855.
37 P

BATIXOMAX
SARL AU
تأسيس

تم) الق2نو9،) ملقتري2ت  طبق2 
للشركة) األس2�سي  الق2نو9  إقراض 
املس2هم) ذات  سؤولية  حدودة 
تتميز) (،2121 أبريل) (2 الوحيد بت2ضيخ)

ب2لخص2ئص الت2لية):

 BATIXOMAX شركة) (: التسمية)

.SARL AU

ذات  شركة   : الق2نوني  الشكل 

 سؤولية  حدودة املس2هم الوحيد.

 141 عم2ضة   1  : االجتم2عي  املقر 

تجزئة زيتونة القشريي9 وزا9.

أشغ2ل   : االجتم2عي  الهدف 

 ختلفة وأشغ2ل البن2ء.

املدة : 99 سنة.

دضهم   111.111  : الرأسم2ل 

 قسمة إلى 1111 حصة اجتم2عية 

بناللة  في  لكية  دضهم   111 بقيمة 

لقم92.

املسير املوحيد : بناللة لقم92.

تم اإليداع الق2نوني لدى املحكمة 

االبتدائية بوزا9.

 1757  : ضقم  التج2ض1  السجل 

ب2ملحكمة االبتدائية بوزا9.

38 P

AMMARI TRANS
SARL

شركة  حدودة املسؤولية
ضأسم2له2 2.111.111 دضهم

عم2ضة 14 شقة ضقم 5 ش2ضع 

 يشلفي9 أكدال الرب2ط

املنعقد) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بت2ضيخ)2)فبراير)2121)قد تقرض تحويل)

عم2ضة) للشركة  ن  االجتم2عي  املقر 

18)ش2ضع عقبة أكدال) 46)شقة ضقم)

 5 شقة ضقم) (14 الرب2ط إلى عم2ضة) (-

ش2ضع  يشلفي9 أكدال الرب2ط.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية ب2لرب2ط تحت ضقم)112987.

39 P

AMMARI TRANS
SARL

شركة  حدودة املسؤولية
ضأسم2له2 2.111.111 دضهم

عم2ضة 14 شقة ضقم 5 ش2ضع 

 يشلفي9 أكدال الرب2ط

املنعقد) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرض قد  (2119 ديسمبر) (31 بت2ضيخ)

)ضفع ضأسم2ل شركة عم2ض1 ترانس  ن)

 2.111.111 إلى) دضهم  (1.111.111

حصة) (11.111 دضهم  كو9  ن)

بإد 2ج) وذلك  دضهم  (111 فئة)  ن 

الحس2ب الج2ض1 للشرك2ء.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية ب2لرب2ط تحت ضقم)116665.

40 P

STE BLEUE LIFE
في) الوحيد  الشريك  قرض  (- (I

25)أغسطس)2121) 2 يلي):

للشركة) االجتم2عي  املقر  نقل 
 11184 ضقم) الرش2د م11) حي  (:  ن)
تيداس) جم2عة  ضيستو  (: إلى) تيفلت 

الخميس2ت.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم  (- (II

االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط 

الخميس2ت تحت ضقم)146.

41 P

NEGOBERG
SARL AU

ضأسم2له2 111.111 دضهم

إض2فة نش2ط جديد للشركة
توقيع عقد كراء ملقر الشركة

تحيي9 النظ2م األس2�سي
الع2م) الجمع  ملقتري2ت  تبع2 

24) 2ضس) غير الع2د1 املؤضخ بت2ضيخ)

قرض الشريك الوحيد للشركة) (2121

 2 يلي):

تغيير نش2ط الشركة):)إزالة نش2ط)

 ق2ول اإلصالح وإض2فة نش2ط إداضة)

األعم2ل وخد ة الطهي.

(: الشركة) ملقر  كراء) عقد  توقيع 

 55 لنفس العنوا9) توقيع عقد كراء)

ش2ضع طوكيو املحيط الرب2ط وفسخ)

عقد التوطي9.

األس2�سي) النظ2م  إع2دة  إقراض 

للشركة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية ب2لرب2ط تحت ضقم)117497 

بت2ضيخ)22)أبريل)2121.

42 P

STE SEK CAR
SARL

تعديل شركة  حدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

ب2لرب2ط) بمقت�سى  حرر  ؤضخ 
القواني9) تغيير  تم  (2121 25) 2ضس)
األس2سية لشركة  حدودة املسؤولية)

ذات املميزات الت2لية):
بدو9) السي2ضات  كراء) (: الهدف)

س2ئق.
الربيع،) زنقة  (،11 ضقم) (: املقر)
(- أكدال) (،5 ضقم) األول،) الط2بق 

الرب2ط.
بم2) امل2ل  ضأس  حدد  (: امل2ل) ضأس 

قدضه)111.111)دضهم.
تداض الشركة  ن طرف) (: التسيير)
غير) ملدة  السكوض1  السيد  حسن 

 حدودة.
بكت2بة) تم  (: الق2نوني) لإليداع 
ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (23 بت2ضيخ)

السجل التج2ض1)144767.
43 P

األست2ذ عبد الق2دض املسعود1

 وثق ب2لقنيطرة

ش2ضع  حمد الخ2 س،)إق2 ة صو عة حس92)

ضقم)382،)الط2بق األول،)املكتب)33

اله2تف)1537379222

فسخ تسيير حر ألصل تج2ض1
تلق2ه) ضسمي  عقد  بمقت�سى 
األست2ذ عبد الق2دض املسعود1 بت2ضيخ)
2121،)فسخ السيد) أبريل) (14 و) (13
ب2لقنيطرة) الس2كن  الحسن  جيد 
يعقوب) زنقة  بليزونس  إق2 ة  (9
الزي2ني) واآلنسة  (3 الشقة) املنصوض 
زنقة) (32 ب2لقنيطرة) الس2كنة  نبيلة،)
يعقوب املنصوض الشقة)11)ني2بة عن)
السيد الزي2ني عبد املجيد بمقت�سى)
22) 2ضس) بت2ضيخ) عرفية  وك2لة 
2121،)التسيير الحر لألصل التج2ض1)
املعروف بمحل)»املأكوالت الخفيفة«)
يعقوب) ش2ضع  ب2لقنيطرة  الك2ئن 
س2بق2)) (32(  32/2 ضقم) املنصوض 
املسجل  ن أجله السيد الزي2ني عبد)
املحفوظ) التج2ض1  ب2لسجل  املجيد 
ب2ملحكمة االبتدائية ب2لقنيطرة تحت)

ضقم)55516.
قصد البي92 والنشر

44 P
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STE AZIND TRANS
SARL AU
تأسيس

بموجب عقد عرفي  ؤضخ في) (- (I
25)ديسمبر)2121)تم تأسيس شركة)
بشريك) ذات  سؤولية  حدودة 

وحيد له2 املواصف2ت الت2لية):
 STE AZIND TRANS (: التسمية)

.SARL AU
نقل   : االجتم2عي  الهدف 

األشخ2ص.
املقر االجتم2عي : حي اإلضش2د الرقم 
44 الط2بق األول الشقة 2 القنيطرة.

ت2ضيخ  سنة  ن   99  : املدة 
التأسيس.

الرأسم2ل : حدد ضأسم2ل الشركة 
في 111.111 دضهم  قسمة إلى 1111 
دضهم   111 اجتم2عية  ن  حصة 

للحصة االجتم2عية :
 : الرريف  العزيز  عبد  السيد 

1111 حصة اجتم2عية.
تسيير الشركة : عي9 السيد عبد 
للشركة  ع  الرريف  سير  العزيز 

جميع الصالحي2ت.
بكت2بة  الق2نوني  اإليداع  تم   -  II
االبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 
بت2ضيخ   61157 ضقم  تحت  القنيطرة 

31  2ضس 2121.
للنسخ والبي92

الوكيل

45 P

STE IKHLASSINASS TRANS
SARL AU
تأسيس

بموجب عقد عرفي  ؤضخ في) (- (I 
شركة) تأسيس  تم  (2121 فبراير) (2
بشريك) ذات  سؤولية  حدودة 

وحيد له2 املواصف2ت الت2لية):
 STE IKHLASSINASS (: التسمية)

.TRANS
الهدف االجتم2عي : نقل البر2ئع 

لحس2ب الغير.
املقر االجتم2عي :  جموعة الوحدة 

ضقم 251 حي النهرة القنيطرة.

ت2ضيخ  سنة  ن   99  : املدة 
التأسيس.

الرأسم2ل : حدد ضأسم2ل الشركة 
في 111.111 دضهم  قسمة إلى 1111 
دضهم   111 اجتم2عية  ن  حصة 

للحصة االجتم2عية :
 1111  : فؤاد  اله2شمي  السيد 

حصة اجتم2عية.
السيد  عي9   : الشركة  تسيير 
للشركة  ع  فؤاد  سير  اله2شمي 

جميع الصالحي2ت.
بكت2بة  الق2نوني  اإليداع  تم   -  II
ب2لرب2ط  التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
تحت ضقم 151345 بت2ضيخ 15 أبريل 

.2121
للنسخ والبي92

الوكيل

46 P

ECLAIRE DE LUNE
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ ب2لداض)
تم) (2121 2) 2ضس) بت2ضيخ) البير2ء)

تأسيس شركة ب2ملواصف2ت الت2لية):
.ECLAIRE DE LUNE(:(التسمية

املقر االجتم2عي):)16)زنقة القي�سي)
حي بوضكو9 الداض البير2ء.

تحرير) (: االجتم2عي) الهدف 
املخ2بز) أنواع  جميع  وتسليم  وبيع 
وجميع) واملعجن2ت  واملعجن2ت 

املنتج2ت املشتقة.
والبيع والتمثيل والتج2ضة) الشراء)
الخ2م املنتج2ت  لجميع  ع2م   بشكل 

)أو النه2ئية.
الخ2م) املواد  نوع  ن  أ1  شراء)
تقديم) في  ج2ل  تدخل  التي  واملواد 

الطع2م وصن2عة املعجن2ت.
الشرك2ت،) أو  األفراد  عن  ني2بة 
وتسليم) وإنت2ج  تنظيم   سؤولية 
وجميع) البوفيه2ت  وتقديم  وإعداد 
)خد ة) أنواع االحتف2الت والحفالت)
ع2م،) وبشكل  الطع2م).) تقديم 
التج2ضية) أو  امل2لية  املع2 الت   جميع 
 أو الصن2عية أو العق2ضية أو املنقولة

)أو  ع2 الت املع2ضف.

تقديم الطع2م بم2 في ذلك تحرير)
توصيل) املب2شر،) البيع  األطب2ق،)

الطلب2ت للمن2زل.
ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة.
الرأسم2ل):)111.111)دضهم.

السنة االجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)
إلى)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.
(: السيدة نبيلة الب2ز) (: الحصص)

51.111)دضهم.
 51.111 (: السيدة حن92 حمد1)

دضهم.
حمد1) حن92  السيدة  (: التسيير)
ضقم) الوطنية  للبط2قة  ح2 لة 
الت2ز1) بتجزئة  والس2كنة  (228161
ك2ليفوضني2) (66 ضقم) (7 امليلود1 زنقة)

الداض البير2ء.
املركز الجهو1) (: اإليداع الق2نوني)

لالستثم2ض ب2لداض البير2ء.
السجل التج2ض1):)775629)بت2ضيخ)

23)أبريل)2121.
47 P

ASFI INVEST
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ ب2لداض)
تم) (2121 4) 2ضس) بت2ضيخ) البير2ء)

تأسيس شركة ب2ملواصف2ت الت2لية):
.ASFI INVEST(:(التسمية

سبتة) زنقة  (،7 (: االجتم2عي) املقر 
إق2 ة ضا ي الط2بق الث2ني  كتب ضقم)

8)الداض البير2ء.
الهدف االجتم2عي):) ؤجر املنشآت)

التج2ضية والصن2عية واملهنية.
األدوات،) اآلالت،) تأجير  عدات،)
تجهيز) التقنية،) التركيب2ت  املنشآت،)

املب2ني واملك2تب املجهزة ب2لعي2دات.
في  ج2ل) االستثم2ضات  إنج2ز 
الصحة،)بهدف استئج2ضه2 للشرك2ت)

الطبية.
األضا�سي املبنية وغير املبنية) شراء)
املخصصة لإليج2ض للشرك2ت الطبية.

جميع املعدات والتجهيزات) شراء)
لشرك2ت) إت2حته2  لغرض  الرروضية 

طبية،)بموجب عقد إيج2ض.

واملعدات) املب2ني  وإداضة  استئج2ض 
والتجهيزات واملرافق.

ح2لية) شركة  أ1  في  املش2ضكة 
عن) غرض  م2ثل  له2  أو  ستقبلية 
طريق املس2همة أو الد ج أو االشتراك)

أو شراء)األسهم.
وعمو 2،)جميع املع2 الت امل2لية،)
العق2ضية وغير) الصن2عية،) التج2ضية،)
والتي قد تكو9 ذات صلة) العق2ضية،)
ب2ألهداف) غير  ب2شرة  أو   ب2شرة 
في تطويره2) املذكوضة أعاله وتس2هم 

أو تمديده2.
ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.
الرأسم2ل):)111.111)دضهم.

السنة االجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)
إلى)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.
 AKDITAL (: الحصص)

HOLDING : 111.111 دضهم.
احمد) اقديم  السيد  (: التسيير)
ضقم) الوطنية  للبط2قة  الح2 ل 
BE459314)والس2كن ب2لداض البير2ء)

تجزئة بك2تيل زنقة)2)ضقم)29)بولو.
الح2 ل) ط2لب  ضشد1  السيد 
 B441812 ضقم) الوطنية  للبط2قة 
زنقة) (8 البير2ء) ب2لداض  والس2كن 

كرين2ديي انف2.
املحكمة) (: الق2نوني) اإليداع 

التج2ضية ب2لداض البير2ء.
السجل التج2ض1):)499975)بت2ضيخ)

22)أبريل)2121.
48 P

 JAWHARA DE MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

SARL AU
ضأسم2له2 : 6.111.111 دضهم
 IMM 44 : قره2 االجتم2عي 

 B24 5éme(étage(rue(Ibrahim
Roudani AV Mohamed V

Fes VN
RC(N°34435 - IF : 5385836
إعط2ء صالحي2ت للمسير ب2لك2 ل

غير) الع2م  الجمع  قراض  بموجب 
الع2د1 املنعقد بت2ضيخ)4) 2ضس)2121 

قرض الشريك  2 يلي):
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14) ن النظ2م) تعديل امل2دة) (- (1
األس2�سي.

األس2�سي) النظ2م  تحيي9  (- (2
للشركة.

3)-)إعط2ء)الصالحية.
الق2نوني) ب2إليداع  القي2م  تم 
 26 بت2ضيخ) لف2س  التج2ض1  ب2لسجل 

 2ضس)2121)تحت ضقم)1453.
 لخص قصد النشر

املسير

49 P

GEPACO BAKERY MAROC
SARL AU

ضأسم2له2 : 32.911.111 دضهم
 Parc industriel : قره2 االجتم2عي 
 CFCIM(Oualed(Salah, Lot(n°90 -

Casablanca
RC(n°354595 - IF(n° : 18801027

تفويت الحصص
غير) الع2م  الجمع  قراض  بموجب 
ديسمبر) (2 بت2ضيخ) املنعقد  الع2د1 

2121)قرض الشريك  2 يلي):
حصة) (329.111 تفويت) (- (1
اجتم2عية  ن طرف جيب2كو بيكوض1)
جينيرال) ط2لم  لف2ئدة  ؤ  س  ز  ف 

ترادينغ ف ز ا.
األس2�سي) الق2نو9  تحيي9  (- (2

للشركة.
3)-)إعط2ء)الصالحية.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775238.
 لخص قصد النشر

املسير

50 P

RYJZ
SARL

ضأسم2له2 : 11.111 دضهم
 Rue Sebta 7 : قره2 االجتم2عي 
 Residence(Rami 2 éme(étage

Bureau(n°8 - Casablanca
RC(n°466987 - IF(n° : 45889465

تغيير املقر االجتم2عي
الع2م) االجتم2ع  بموجب  حرر 
غير الع2د1 بت2ضيخ)2)أبريل)2121)تقرض)

 2 يلي):

1)-)تغيير املقر االجتم2عي.
4) ن) التعديل املق2بل للم2دة) (- (2

النظ2م األس2�سي للشركة.
3)-)إعط2ء)الصالحي2ت.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 22 بت2ضيخ) البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775466.
51 P

HOPITAL PRIVE EL JADIDA
SARL AU

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم
 L’AERODROME : قره2 االجتم2عي 
 »OUASSAT EL JADIDA »LOT N°

32/E,IMM 2 EL JADIDA
RC 17639 - IF(n° : 48561411

تغيير تسمية الشركة
بموجب قراضات الشريك الوحيد)

بت2ضيخ)26) 2ضس)2121)تقرض  2 يلي):
الشركة  ن) تسمية  تغيير 
 COMPLEXE HOSPITALIER
 HOPITAL إلى) (PRIVE EL JADIDA

.PRIVE EL JADIDA
تحيي9 الق2نو9 األس2�سي للشركة.

إعط2ء)الصالحية.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 13 بت2ضيخ) البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)26314.
52 P

 FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
SARL AU

BIRNA
SARL

شركة بيرن2 ش.ذ.م.م
تعديل شركة ذات  سؤولية 

 حدودة
RC : 13597

سجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I
تم) (،2121 فبراير) (23 ببرشيد بت2ضيخ)

تقرير  2 يلي):
طرف) حصة  ن  (111 تفويت)
 ABDOUNI EL MOSTAFA السيد)
 ABDELHAMID السيد) إلى 

.HAWAZINE

طرف) حصة  ن  (111 تفويت)

 ZINEB HOUDNA السيدة)

 ABDELHAMID السيد) إلى 

.HANAZINE

ونتيجة مل2 سبق فإ9 توزيع أسهم)

الشركة أصبح على النحو الت2لي):

املصطفى عبدوني):)511)حصة.

 صطفى هدن2):)311)حصة.

عبد الحميد هواز9):)211)حصة.

للسيد) دائم2  التسيير  أسند 

 صطفى هدن2.

2)-)تم اإليداع الق2نوني لدى كت2بة)

الربط ب2ملحكمة االبتدائية ب2لسجل)

2) 2ضس) بت2ضيخ) ببرشيد  التج2ض1 

2121)تحت ضقم)295/2121.
 ن أجل الخالصة والبي92

ائتم2نية)»كونت كلير«

53 P

STE GOLDEN SOURCE
RC : 131707

املقر االجتم2عي : تجزئة أ 2ني 2-2 
ضقم 7، حي الوف2ق - تم2ضة

الجمع) ملقتري2ت  حرر  تبع2 

الع2م االستثن2ئي تقرض  2 يلي):

خطوض1) هش2م  السيد  تفويت 

الرغ12،) كوثر  للسيدة  حصة  (511

 غربية الجنسية ضقم بط2قة التعريف)

الوطنية)A 653229)وب2لت2لي ستصبح)

حصص الشركة  قسمة ك2لت2لي):

 511 (: خطوض1) هش2م  السيد 

حصة.

السيدة كوتر الرغ12):)511)حصة.

للشركة) الق2نوني  الشكل  تغيير 

 ن شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات) شركة  إلى  واحد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.

الرغ12،) كوتر  السيدة  تعيي9 
بط2قة) ضقم  الجنسية،)  غربية 

 A 653229 الوطنية) التعريف 

الشركة) ستصبح  وبذلك  كمسيرة 

هش2م) السيد  طرف   سيرة  ن 

خطوض1 والسيدة كوتر الرغ12 ملدة)

غير  حددة.

لدى) الربط  بكت2بة  اإليداع  تم 

بمصلحة) بتم2ضة  االبتدائية  املحكمة 

أبريل) (6 بت2ضيخ) التج2ض1  السجل 

2121)تحت ضقم)5366.

54 P

STE KI - TECH
ش.م.م.ش.و

املغرب العربي د ضقم 667 القنيطرة

تأسيس شركة
في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إنج2ز  تم  (2121 4) 2ضس)

األس2�سي لشركة  حدودة املسؤولية)

املميزات) ذات  واحد  شريك   ن 

الت2لية:)

STE( KI( -( TECH (: التسمية)

ش.م.م.ش.و.

الهدف):)علوم الكمبيوتر)-)بر2ئع)

 كتبية.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

التأسيس.

دضهم) (111.111 (: الرأسم2ل)

 111 حصة بقيمة) (1111  قسم إلى)

دضهم للحصة لص2لح):

 1111 (: الشداد1) أحمد  السيد 

حصة.

التسيير):)السيد أحمد الشداد1.

ولقد تم تقييد الشركة ب2لسجل)

ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  لتج2ض1 

تحت ضقم)61183.

55 P

STE HISVOY BY MUSANA
SARL

هيزفو1 ب12  وزان2

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 29 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذات) (2121  2ضس)

 سؤولية  حدودة خص2ئصه2 ك2لت2لي):

 STE HISVOY BY (: التسمية)

MUSANA)-)هيزفو1 ب12  وزان2.

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة.



9681 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

التصدير) (- املت2جرة) (: الهدف)
واالستيراد.

تق2طع ش2ضع) (4 (: املقر االجتم2عي)
أدلوب وزنقة الكوكوس قط2ع)14)حي)

الري2ض الرب2ط.
دضهم) (91.111 (: ضأسم2ل الشركة)

 قسمة ك2لت2لي):
السيدة  ينة أوزهرة):)311)حصة.
السيدة نوال القب2ج):)311)حصة.
الخي2ط) ابن  سلمى  السيدة 

الزك2ض1):)311)حصة.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)تم تعيي9 كل  ن السيدة)
للبط2قة) الح2 لة  أوزهرة   ينة 
والسيدة) (A 333219 ضقم) الوطنية 
للبط2قة) الح2 لة  القب2ج  نوال 
السيدة) (G 233159 ضقم) الوطنية 
الح2 لة) الزك2ض1  ابن الخي2ط  سلمى 
 D 483467 ضقم) الوطنية  للبط2قة 

 سيرات للشركة ملدة غير  حدودة.
ب2لسجل) الشركة  تسجيل  تم 
التج2ض1 للمحكمة التج2ضية ب2لرب2ط)
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (26 في)

.151611
56 P

STE H.SERTRAV
SARL AU

ه2ء. سيرتراف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
 13 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة ذات) (2121 أبريل)
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد خص2ئصه2 ك2لت2لي):
 STE H.SERTRAV (: التسمية)

SARL AU - ه2ء. سيرتراف.
ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
الهدف):) ق2ول في البن2ء)واألشغ2ل)

األخرى.
الس2قية) ش2ضع  (: االجتم2عي) املقر 
24) كرض) زنقة الكوفة ضقم) الحمراء)

بط2نة سال.

ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)

كل) قيمة  حصة  (1111 إلى)  قسمة 

دضهم تم تحريره2) (111 واحدة  2ئة)

ب2لك2 ل و وزعة كم2 يلي)):

 1111 (: الحط2ب) يوسف  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)تم تعيي9 السيد يوسف)

الوطنية) للبط2قة  الح2 ل  الحط2ب 
AB 271657) سير للشركة ملدة) ضقم)

غير  حدودة.

ب2لسجل) الشركة  تسجيل  تم 

بسال)) االبتدائية  للمحكمة  التج2ض1 

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (22 بت2ضيخ)

.36454
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 STE CONSULTANT

BATIMENT

C.B
 HAY(SALAM(BLOC 22 N° 622

A - SALE

 4 بمقت�سى عقد عرفي  سجل في)

ب2لرب2ط قد تم تأسيس) (2121  2ضس)

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات)

الخص2ئص) تحمل  الوحيد  الشريك 

الت2لية):

 STE CONSULTANT (: التسمية)

.BATIMENT C.B

التنسيق) (: االجتم2عي) الهدف 

واألشغ2ل) املسح  والدضاس2ت،)

املخلتفة، راقبة وتتبع املش2ضيع.
ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)

فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)دضهم للحصة الواحدة  قسمة)

على الشكل الت2لي):

 1111 (: املداوش) ف2يزة  السيدة 

حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

املقر االجتم2عي):)حي السالم بلوك)

N°(22(-(622)سال.

املسيرة):)السيدة ف2يزة املداوش.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

.33247

58 P

STE  PROLOBAT
SARL AU

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

بت2ضيخ)16)أبريل)2121)ب2لداض البير2ء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

.STE  PROLOBAT(:(التسمية

الهدف):) ق2ول في البن2ء.

العنوا9 التج2ض1):)13)ش2ضع أحمد)
املع2ضيف) (8 ضقم) (1 الط2بق) املج2طي 

الداض البير2ء.

الرأسم2ل):)حدد ضأسم2ل الشركة)

في)111.111)دضهم  قسمة إلى)1111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

تم تعيي9 السيد كريم) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  الدوا1 

 حددة.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
التج2ض1) السجل  في  التقييد  تم 

 511187 ضقم) تحت  البير2ء) ب2لداض 

بت2ضيخ)23)أبريل)2121.
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STE  ARISBAT
SARL AU

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

بت2ضيخ)16)أبريل)2121)ب2لداض البير2ء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

.STE  ARISBAT(:(التسمية

الهدف):) ق2ول في البن2ء.

ش2ضع) (13 (: التج2ض1) العنوا9 
-)املع2ضيف) (11 5)ضقم) القصر الط2بق)

الداض البير2ء.

الرأسم2ل):)حدد ضأسم2ل الشركة)
في)111.111)دضهم  قسمة إلى)1111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.
تم تعيي9 السيد كريم) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  الدوا1 

 حددة.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
التج2ض1) السجل  في  التقييد  تم 
 511189 ضقم) تحت  البير2ء) ب2لداض 

بت2ضيخ)23)أبريل)2121.
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STE  ALTERMAT
SARL AU

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
بت2ضيخ)16)أبريل)2121)ب2لداض البير2ء)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.
.STE  ALTERMAT(:(التسمية

الهدف):) ق2ول في البن2ء)ب2إلض2فة)
إلى نقل البر2ئع.

العنوا9 التج2ض1):)13)ش2ضع أحمد)
املج2طي))الط2بق)1)ضقم)8)-)املع2ضيف)

الداض البير2ء.
الرأسم2ل):)حدد ضأسم2ل الشركة)
في)111.111)دضهم  قسمة إلى)1111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.
:)تم تعيي9 السيد إلي2س) التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  اجليطي 

 حددة.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
التج2ض1) السجل  في  التقييد  تم 
 511183 ضقم) تحت  البير2ء) ب2لداض 

بت2ضيخ)23)أبريل)2121.
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STE  MAROSAP
SARL AU

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
بت2ضيخ)16)أبريل)2121)ب2لداض البير2ء)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.
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.STE  MAROSAP(:(التسمية
الهدف):) ق2ول في البن2ء)ب2إلض2فة)

إلى نقل البر2ئع.
ش2ضع) (151 (: التج2ض1) العنوا9 
الجن2ح) (2 الط2بق) زايد  ابن  أس2 ة 

األيسر املع2ضيف الداض البير2ء.
الرأسم2ل):)حدد ضأسم2ل الشركة)
في)111.111)دضهم  قسمة إلى)1111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.
:)تم تعيي9 السيد إلي2س) التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  اجليطي 

 حددة.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
التج2ض1) السجل  في  التقييد  تم 
 511185 ضقم) تحت  البير2ء) ب2لداض 

بت2ضيخ)23)أبريل)2121.
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STE SMART COMPASS
SARL

تأسيس شركة
وضع) (2121 29) 2ضس) تم بت2ضيخ)
ق2نو9  نظم لشركة ب2ملميزات الت2لية):

 STE SMART (: التسمية)
ذات) شركة  (COMPASS SARL

املسؤولية املحدودة.
ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الهدف):)

اإلعال9  ق2ول أو ص2حب وك2لة  ع)
 وظف واحد على األقل.

التج2ضية) املعلو 2ت  خد 2ت 
والتسويق) االتص2الت  ) ق2ول))

الرقمي.
ت2جر.

 5 ضقم) الشقة  (: االجتم2عي) املقر 
الط2بق الث2ني عم2ضة)T)عملية الح2ضثي)

املسيرة)1) راكش.
في) حدد  (: االجتم2عي) الرأسم2ل 
إلى) دضهم  قسمة  (111.111  بلغ)
دضهم) (111 فئة) حصة  ن  (1111

 وزعة ك2آلتي):

 511 (: عثم92  حيب) السيد 

حصة.

السيد علي حمودة):)511)حصة.

غير) ملدة  الشركة  تسير  (: اإلداضة)

عثم92) السيد  طرف   حدودة  ن 

 حيب والسيد علي حمودة  ع2.

تبتدئ  ن) (: االجتم2عية) السنة 

ف2تح ين2ير إلى))غ2ية)31)ديسمبر.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

 ن ت2ضيخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع الق2نوني لدى املحكمة)

أبريل) (21 بت2ضيخ) بمراكش  التج2ضية 

وسجلت) (123287 تحت ضقم) (2121

الشركة في السجل التج2ض1 بمراكش)

تحت ضقم)114165.
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 STE RIDOUANE HASSAINE

JOURNAL OUJDA REGION
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : IMM(RAYANE

 N°18 ANGLE(BD(ALLAL

 BEN ABDELLAH ET RUE IBN

KHALDOUN OUJDA

N° IF : 26133834

N° RC : 32723

حل الشركة
الع2م) الجمع  قراض  بمقت�سى 

 11 بت2ضيخ) املنعقد  الع2د1  الغير 

بوجدة) الشركة  بمقر  (2121 فبراير)

 RIDOUANE شركة) شرك2ء) قرض 

 HASSAINE JOURNAL OUJDA

REGION)ش.م.م.) 2 يلي):

18) 2ضس) بت2ضيخ) الشركة  حل 

.2121

السيد) للشركة  تعيي9  صفي 

حس2ين ضضوا9.

للشركة) الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2ملحكمة االبتدائية بوجدة بت2ضيخ)18 

 2ضس)2121)تحت ضقم)964.

64 P

 STE LINA DU CONSERVE

ALIMENTAIRE
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : TAOURIRT,

 TAZROUT DR OLD YACHOU

BENIKOULAL, AHL(OUED(ZA

 RAYANE(N°18 ANGLE(BD 

RC : 1303

N° IF : 50148192

تأسيس الشركة
بت2ضيخ) الشرك2ء) قراض  بمقت�سى 
الق2نو9) وضع  تم  (2121 فبراير) (22

 LINA DU ( لشركة) األس2�سي 

CONSERVE ALIMENTAIRE)شركة)

تتمثل  ميزاته2) املسؤولية   حدودة 

فيم2 يلي):

 STE LINA ( (: الشركة) تسمية 

 DU CONSERVE ALIMENTAIRE

ش.ذ.م.م.

غرض الشركة):

وحدة التكسير.

تصنيع األغذية املعلبة أو املربى.

االستيراد والتصدير.

بنط2لب) خليد  السيد  (: الشرك2ء)

والسيد  حمد بنط2لب.

ت2زغوت دواض أوالد) (:  قر الشركة)

يشو بني كوالل أهل واد زا)-))ت2وضيرت.
:)حدد في  بلغ) ضأس  2ل الشركة)
111.111)دضهم  قسمة) ضأسم2له2 في)

111)دضهم) 1111)حصة  ن فئة) إلى)

للحصة الواحدة  قسمة كم2 يلي):

السيد خليد بنط2لب):)511)حصة.

 511 (: السيد  حمدبنط2لب)

حصة.

يتم تسيير الشركة  ن) (: التسيير)

طرف السيدخليد بنط2لب.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) ب2ملحكمة  ( الربط)

 2121 أبريل) (13 بت2ضيخ) بت2وضيرت 

تحت ضقم)2121/64.

65 P

HARBOUL ABDELHAQ
CABINET DE TRAVAUX DE COPTABILITE

RUE DE RABAT TAZA 16
TEL : 15.35.28.19.16

 STE ENTREPRISE AHMOUT
FRERES

شركة  حدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

املقر االجتم2عي : إق2 ة النرجس 1 
 كتب ضقم 3 ش2ضع عالل بن عبد 

هللا ت2زة
 5 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الوحيد) الشريك  قرض  (2121 أبريل)
للشركة املحدودة املسؤولية املسم2ة)
  ENTREPRISE AHMOUT FRERES
ضأسم2له2)511.111)دضهم تحويل  قر)
43)تجزئة جن92 بن) الشركة  ن ضقم)
حدوش حي  وال1 يوسف شقة ضقم)
إق2 ة) الجديد  العنوا9  إلى  ت2زة  (6
3)ش2ضع عالل) 1) كتب ضقم) النرجس)

بن عبد هللا ت2زة.
اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
الق2نوني للشركة ب2ملحكمة االبتدائية)
بت2زة بت2ضيخ)22)أبريل)2121)تحت ضقم)

236)السجل التج2ض1 ضقم)1987.
 حمد أهموط

66 P

STE TY CAPITAL
شركة ذات  سؤولية  حدودة

ذات شريك وحيد
تأسيس

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
قد) بأك2دير  (2121 11) 2ضس) بت2ضيخ)
ذات  سؤولية) شركة  تأسيس  تم 
 حدودة ذات شريك وحيد ب2ملميزات)

الت2لية):
.STE TY CAPITAL(:(التسمية

أنشطة) (: االجتم2عي) الهدف 
الت2بعة) الشرك2ت  وإداضة  هولدنغ 

وأسهم املجموعة.
في) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 
 1111 إلى) دضهم  وزعة  (111.111
دضهم،) (111 حصة اجتم2عية بقيمة)
وإسن2ده2)) بأكمله2  تحريره2  تم  قد 

للسيد إدضيس أو ست.
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ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي أ1  ن ت2ضيخ وضع)

السجل التج2ض1.

ين2ير) ف2تح  :) ن  امل2لية) السنة 

ديسمبر  2 عدا السنة األولى) (31 إلى)

تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

إق2 ة السع2دة) (: املقر االجتم2عي)

عم2ضة)32)شقة ضقم)27)حي املحمد1)

أك2دير.

:)تسير الشركة  ن طرف) التسيير)

الح2 ل) أو ست  إدضيس  السيد 

 JB ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

115963)وذلك ملدة غير  حدودة.

ب2ملحكمة) التج2ض1  السجل  ضقم 

التج2ضية بأك2دير)47177.
 قتطف  ن أجل اإلشه2ض

67 P

STE ROZALINDA CAKES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 االجت2عي : 98 تجزئة 

النهرة حي  نصوض الذهبي تم2ضة - 

12111 تم2ضة املغرب

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

132769

تأسيس
في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (7

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

تسميته2) بمختصر  االقتر2ء)

.ROZALINDA CAKES SARL

:) خبزة،) بإيج2ز) الشركة  غرض 

تج2ضة) أشغ2ل  ختلفة،)  قهى،)

ب2لتقسيط.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)98)تجزئة)

(- تم2ضة) الذهبي  حي  نصوض  النهرة 

12111)تم2ضة املغرب.

تأسست  ن) التي  املدة 

أجله2الشركة):)99)سنة.

 111.111 (:  بلغ ضأسم2ل الشركة)

دضهم  قسم ك2لت2لي):

السيد ابراغ الحس92):)511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة.

الرحم92) عبد  إداونص2ض  السيد 

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

)ا)) السيد ابراغ الحس92 عنوانه)

 33 396) جموعة) عم2ضة) (17 شقة)

 12152 زغير) يحيى  سيد1  (11 نوض)

تم2ضة املغرب.

الرحم92) عبد  إداونص2ض  السيد 

 272 عم2ضة) (11 شقة) ((1( عنوانه)

يحيى) سيد1  (12 نوض) (25  جموعة)
زعير)12152)تم2ضة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

و واطن  سير1 الشركة.

)ا)) الحس92 عنوا9) ابراغ  السيد 
شقة)17)ع2ضة)356) جموعة)33)نوض)

تم2ضة) (12152 سيد1 يحيى زعير) (12

املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) بتم2ضة  االبتدائية 

2121)تحت ضقم)5476.

68 P

FIDUCIAIRE ABDOU

كافي فاه فينجان
ش م م

 26 بمقت�سى عقد عرفي حرض في)

شركة) تأسيس  تم  (،2121 أبريل)

م) م  ش  ذات  سؤولية  حدودة 

ب2لخص2ئص الت2لية):

االسم التج2ض1):)ك2في ف2ه فينج92)

ش م م.

الهدف االجتم2عي):)تقديم الطع2م)

وخد 2ت التموين االخرى.
ضأس امل2ل):)111.111)دضهم  قسم)

111)دضهم) 1111)حصة  ن فئة) إلى)

للحصة الواحدة،) قسمة ك2آلتي):

 751 أضرضوض  صطفى) السيد 
حصة.

 251 ع2دل) أضرضوض  السيد 
حصة.

املقر االجتم2عي):)تقسيم  خزو ية)
1)ضقم)18)خ2ضج ب2ب شعفة سال.

أضرضوض) السيد  (: التسيير)
 صطفى.

املدة):)99)سنة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية سال تحت ضقم)36432.
69 P

RENOVA TOUR
SARL AU

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
أبريل) (12 بت2ضيخ) املنعقد  االستثن2ئي 
2121،)قرض الشريك الوحيد للشركة)
ذات) شركة  (RENOVA TOUR
الوحيد) للشريك   سؤولية  حدودة 

 2 يلي):
الحصص) بيع  جموع  تم 
نوض) السيد  يملكه2  التي  االجتم2عية 
الوحيد) املس2هم  فن2شة  الدين 
ب2لشركة وهي)1111)حصة اجتم2عية)
لف2ئدة) للحصة  دضهم  (111 بقيمة)
الواحد) عبد  عواض  السيد  تعب 
ضقم) سفر  لجواز  الح2 ل  العتيبي 

W347561)سعود1 الجنسية.
بقي) (: املعدل) الس2دس  الفصل 
في  بلغ) الشركة  حدد  ضأسم2ل 
 1111 على) دضهم  وزع  (111.111
دضهم) (111 بقيمة) اجتم2عية  حصة 

للحصة.
االجتم2عي) املقر  نقل  تم  كم2 
 3 35)ضقم الشقة) للشركة  ن عم2ضة)
القبيب2ت الرب2ط إلى العنوا9 املوجود)
ش2ضع  حمد بن عبد هللا) (155 برقم)
الط2بق الث2ني الشقة ضقم)2)القبيب2ت)

الرب2ط.
اله2د1) أيوب  السيد  وعي9 
 2 تجزئة العنبرة س) (4 الس2كن برقم)
زواغة ف2س الح2 ل لبط2قة التعريف)
CD483748) غربي) ضقم) الوطنية 
نوفمبر) (13 سنة) املزداد  الجنسية 

1993) سيرا جديدا للشركة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

الق2نوني ب2ملحكمة التج2ضية ب2لرب2ط)

بت2ضيخ)26)أبريل)2121.

السجل التج2ض1 ضقم)113114.

70 P

STE UNIVERS TRADIV
تأسيس

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) (،2121 11) 2ضس)

بمكن2س) املحدودة  املسؤولية  ذات 

ذات املميزات اآلتية):

 STE (: الجم2عية) التسمية 

.UNIVERS TRADIV

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

أشغ2ل) (: االجتم2عي) الهدف 

 ختلفة والبن2ء.

الطيب) أوالد  (: االجتم2عي) املقر 

العلي2،)ف2س.

 91.111 (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

دضهم.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

الترقيم ب2لسجل التج2ض1 للشرك2ت.

يتم تسيير الشركة  ن) (: التسيير)

طرف السيد الكيوش  حمد والسيد)

املنصوض1 املخت2ض كمسيرا9.

بمحكمة) الق2نوني  اإليداع  سيتم 

في السجل) التج2ضية بف2س و سجل 

التج2ض1 تحت ضقم)67243.

71 P

BSH SERVICE
تأسيس

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة) تم  (،2121 16)أبريل)

بمكن2س) املحدودة  املسؤولية  ذات 

ذات املميزات اآلتية):

 BSH (: الجم2عية) التسمية 

.SERVICE

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
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تحويل) (: االجتم2عي) الهدف 

األ وال.

املقر االجتم2عي):)حي العسكر1)4،)

ضقم)166،)البس2تي9،) كن2س.

 111.111 (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

دضهم.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

الترقيم ب2لسجل التج2ض1 للشرك2ت.

يتم تسيير الشركة  ن) (: التسيير)

طرف السيدة سن2ء)لحب2س كمسيرة.

بمحكمة) الق2نوني  اإليداع  سيتم 

التج2ضية بمكن2س و سجل في السجل)

التج2ض1 تحت ضقم)53117.

72 P

STE COMMERCIALE 

 DE NEGOCE ET SERVICE

MAROC - CNS
تأسيس

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2121 3)فبراير)

بمكن2س) املحدودة  املسؤولية  ذات 

ذات املميزات اآلتية):

 STE (: الجم2عية) التسمية 

 COMMERCIALE DE NEGOCE ET

.SERVICE(MAROC(-(CNS

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتم2عي):) ت2جرة.

الحي) (69 ضقم) (: االجتم2عي) املقر 

الصن2عي سيد1 بوزكر1،) كن2س.

 111.111 (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

دضهم.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

الترقيم ب2لسجل التج2ض1 للشرك2ت.

يتم تسيير الشركة  ن) (: التسيير)

طرف السيد لغري�سي زكري2ء)كمسير.

بمحكمة) الق2نوني  اإليداع  سيتم 

التج2ضية بمكن2س و سجل في السجل)

التج2ض1 تحت ضقم)52581.

73 P

» TAMSOURI LIVRAISON  «
بمقت�سى جمع ع2م استثن2ئي حرض)

في الرب2ط)9)يونيو)2121)قرض الشريك)

 TAMSOURI للشركة) الوحيد 

LIVRAISON) 2 يلي):)
زي2دة ضأس امل2ل):

ضأس) زي2دة  الشريك  قرض 

 2.111.111.11( بمقداض) امل2ل 

لتغييره  ن) دضهم  دضهم)) ليوني9 

ألف) دضهم)) 2ئة  (111.111.11(

دضهم)) (2.111.111.11( إلى) دضهم 

 ليوني9 و 2ئة ألف دضهم عن طريق)

أسهم) ((21.111( انش2ءعشرين ألف)

 111.11( دضهم) بقيمة  2ئة  جديدة 

دضهم))لكل سهم.

ستحمل األسهم الجديدة األضق2م)

وستمنح) (، (21111 إلى) (1111  ن)

2 اعتب2ًضا  ن هذه السنة امل2لية.
ً
حقوق

امل2ل) ضأس  زي2دة  تنفيذ  سيتم 

الحس2ب) تحويل  طريق  عن 

إلى  بلغ) الدائني9  للشرك2ء) الج2ض1 

2111111.11)دضهم.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط 

بت2ضيخ) ( (36474 ضقم) تحت  بسال 

.22/14/2121

74 P

DIAL BATIMENT
SARL AU

بمقت�سى جمع ع2م استثن2ئي حرض)

في الرب2ط27/11/2121.)قرض الشريك))

           DIAL BATIMENT الوحيد للشركة)

ش.م.م ذات الشريك الوحيد  2 يلي):))

طرف) حصة  ن  (111 تفويت)

السيد))سمير بولعراب إلى السيد زهير)

واكريم.

بولعراب) سمير  السيد  استق2لة 

 ن  نصبه كمسير للشركة

تعيي9 السيد زهير واكريم كمسير)

وحيد للشركة)

) ن) (13   .  7   .6 املواد) تعديل 

الق2نو9 األس2�سي للشركة.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية) ب2ملحكمة  الربط 

بت2ضيخ) ضقم113116) تحت  ب2لرب2ط 

26/14/2121

75 P

METROPOLE MC 
SARL AU

بمقت�سى جمع ع2م استثن2ئي حرض)

في الرب2ط23/14/2121.)قرض الشريك))

          METROPOLE MC(الوحيد للشركة

ش.م.م ذات الشريك الوحيد  2 يلي):))

طرف) حصة  ن  (1111 تفويت)

السيد))سمير بولعراب إلى السيد زهير)

واكريم.)

بولعراب) سمير  السيد  استق2لة 

 ن  نصبه كمسير للشركة

تعيي9 السيد زهير واكريم كمسير)

وحيد للشركة)

و13) ن) (7 (،6 املواد) تعديل 

الق2نو9 األس2�سي للشركة

تم اإليداع الق2نوني بكت2بة الربط)

تحت) ب2لرب2ط  التج2ضية  ب2ملحكمة 

ضقم113117))بت2ضيخ.26/14/2121.

76 P

SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

 STE MAAROUF. K ET

MOHMED.O
SARL

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

 STE(املؤضخ في)24) 2ضس)2121)لشركة

 MAAROUF. K ET MOHMED.O

املحدودة،) قره2) املسؤولية  ذات 

إق2 ة) طرف2ية  زنقة  (13 االجتم2عي)

االه2لي شقة)2) كن2س قد تقرض):

 STE لشركة) املسبق  الحل 

.MAAROUF. K ET MOHMED.O

تعيي9 السيد  حمد او يح  صفي)

للشركة.

في  قر) التصفية  تثبيت  قر 

الشركة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) بمكن2س  التج2ضية 

2121،)تحت ضقم)157.

ضقم السجل التج2ض1)44225.

77 P

SAMIR BAYYOU COMPTABLE AGREE

STE AFRI 5
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

لشركة) (2121 ديسمبر) (28 املؤضخ في)

املسؤولية) ذات  (STE AFRI 5

 2 املحدودة،) قره2 االجتم2عي  حل)

3) كن2س) املنظر الجميل) (11 عم2ضة)

قد تقرض):

حصة  ن) (1111 وتحويل) بيع 

اململوكة) لشركة  حصص   جموع 

 ن طرف السيد  حمد بلق2�سي إلى)

السيدة ضاجي وف2ء.

تلتزم الشركة في كل العقود التي)

الغير) املنفصل  ب2لتوقيع  تخصه2 

ضاجي أو السيد)  شترك للسيدة وف2ء)

فيصل ابن الفقيه.

للشركة) املسير  استق2لة  س2عد 

وتعيي9) بلق2�سي  حمد  السيد 

السيدة ضاجي وف2ء،

 س2عدة  سيرة للشركة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) بمكن2س  التج2ضية 

2121،)تحت ضقم)2112.

سجل تج2ض1 ضقم)41517.

78 P

JIB BATIMENTS
SARL

بمقت�سى العقد العرفي املص2دق)

تم) (،2121 12) 2ضس) بت2ضيخ) عليه 

إنش2ء)شركة ذات  سؤولية  حدودة)

تحمل الخص2ئص الت2لية):

 JIB BATIMENTS (: التسمية)

.SARL
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املقر االجتم2عي):)حي بودضاع بلوك)

قصبة) (1134 الرقم) (11 الزنقة) (13

ت2دلة.

الترويج) (: االجتم2عي) الغرض 

العق2ض1 واألشغ2ل املختلفة والبن2ء.
ضأس امل2ل):)611.111)دضهم.

 دة الشركة):)99)سنة ابتداءا  ن)

ت2ضيخ تسجيله2 في السجل التج2ض1.

عص2م،) ايوبي  السيد  (: املسير)

غير) ملدة  وذلك  (،CIN°1675678

 حددة.

ف2تح) تبتدئ  ن  (: امل2لية) السنة 

كل) ديسمبر  ن  (31 في) وتنتهي  ين2ير 

سنة.

بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

االبتدائية قصبة) ب2ملحكمة  الربط 

السجل) (،2121/41 ت2دلة تحت ضقم)

التج2ض1 عدد)1973)بت2ضيخ)16)أبريل)

.2121

79 P

IOURMAN
SARL

بمقت�سى العقد العرفي املص2دق)

تم) (،2121 أبريل) ف2تح  بت2ضيخ  عليه 

إنش2ء)شركة ذات  سؤولية  حدودة)

تحمل الخص2ئص الت2لية):

.IOURMAN SARL(:(التسمية

املقر االجتم2عي):)حي بودضاع بلوك)

قصبة) (1134 الرقم) (11 الزنقة) (13

ت2دلة.

بودضاع) حي  (: االجتم2عي) الغرض 

 1134 الرقم) (11 الزنقة) (13 بلوك)

قصبة ت2دلة.

صن2عة) (: االجتم2عي) الغرض 

املختلفة) األشغ2ل  الجبص،) وتثبيت 

والبن2ء)والكهرب2ئي.
ضأس امل2ل):)111.111)دضهم.

 دة الشركة):)99)سنة ابتداءا  ن)

ت2ضيخ تسجيله2 في السجل التج2ض1.

حسن،) از 2و9  السيد  (: املسير)

غير) ملدة  وذلك  (،CIN°1638156

 حددة.

ف2تح) تبتدئ  ن  (: امل2لية) السنة 
كل) ديسمبر  ن  (31 في) وتنتهي  ين2ير 

سنة.
بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
الربط ب2ملحكمة االبتدائية،)قصبة)

ت2دلة،)تحت ضقم)39.
 1971 عدد) التج2ض1  السجل 

بت2ضيخ)19)أبريل)2121.
80 P

LAHMADI SERVICES FIDELE
بمقت�سى املحرر املص2دق عليه)
االستثن2ئي) الع2م  الجمع  طرف   ن 
 LAHMADI SERVICES (: لشركة)
(،2121 ف2تح  2ضس) بت2ضيخ  (FIDELE

تقرض  2 يلي):
املذكوضة) للشركة  املسبق  الحل 

أعاله.
لطيفة،) لحمد1  السيدة  تعيي9 
املسؤولة عن حل) (،CIN° ID17572

وتصفية الشركة.
تحديد حي التقدم ش2ضع الحسن)
159)سوق السبت والد) الث2ني الرقم)

النمة كمك92 حل وتصفية الشركة.
بكت2بة) تم  الق2نوني  اإليداع 
الربط ب2ملحكمة االبتدائية الفقيه)
 2121/112 ضقم) تحت  ص2لح  بن 

بت2ضيخ)7)أبريل)2121.
81 P

EL BARIKI CARS
SARL AU
تأسيس

ب2لن2ظوض) عرفي  عقد  بموجب 
وضع) تم  (،2121 فبراير) (25 بت2ضيخ)
 EL BARIKI(الق2نو9 األس2�سي لشركة

.CARS SARL AU
 EL BARIKI CARS (: التسمية)

.SARL AU
بدو9) السي2ضات  كراء) (: الهدف)

س2ئق.
وبصفة ع2 ة كل الخد 2ت ذات)
إليه2) املش2ض  ب2ألهداف  صلة  ب2شرة 
أعاله أو الق2دضة على توسيع وتطوير)

الشركة.

في) الشركة  حددت  دة  (: املدة)

تأسيسه2) ت2ضيخ  ابتداء) ن  سنة  (99

النه2ئي.
ضأسم2ل الشركة):)511.111)دضهم)

 وزع على)5111)حصة  ن فئة)111 

دضهم ك2لت2لي):

 5111 السيد البريكي عبد الرزاق)

حصة.

املجموع):)5111)حصة.

نزيه) السيد  عي9  (: الشرك) تسير 

 ونير كمسير للشركة ملدة غير  حددة.

املقر االجتم2عي):)حي أوالد بوطيب)
زنقة ازغنغ92 ضقم)151،)الن2ظوض.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 يوم) ب2لن2ظوض  االبتدائية 

2121،)تحت ضقم)813.

82 P

OKNAD
SARL AU

تأسيس
بموجب عقدعرفي ب2لن2ظوض بت2ضيخ)
تم وضع الق2نو9) (،2121 24) 2ضس)

OKNAD SARL AU(األس2�سي لشركة

شركة ذات  سؤولية  حدودة.

.OKNAD SARL AU(:(التسمية

الهدف):)استيراد وتصدير االجهزة)

املنزلية.

وبصفة ع2 ة كل الخد 2ت ذات)

إليه2) املش2ض  ب2ألهداف  صلة  ب2شرة 

أعاله أو الق2دضة على توسيع وتطوير)

الشركة.

(1 الشركة  حددت  دة  (: املدة)

تأسيسه2) ت2ضيخ  ابتداء) ن  سنة  (99

النه2ئيز
ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)

 وزع على)1111)حصة  ن فئة)111 

دضهم ك2لت2لي):

 1111 االاله) عبد  لوكيلي  السيد 

حصة.

املجموع):)1111)حصة.

تسيير الشركة):)عي9 السيد لوكيلي)

عند االاله كمسير للشركة ملدة غير)

 حددة.

ترق2ع) حي  (: االجتم2عي) املقر 
الق2نوني) اإليداع  تم  الن2ظوض 
يوم) ب2لن2ظوض  االبتدائية  ب2ملحكمة 
السجل) ضقم  تحت  (،2121 أبريل) (6

التج2ض1)21991.
83 P

STE BENFRIHA BTP
SARL AU

في) عرفي  سجل  عقد  بمقت�سى 
تم) قد  ب2لرب2ط  (،2121 11) 2ضس)
وضع الق2نو9 األس2�سي لشركة تحمل)

الخص2ئص الت2لية):
.BENFRIHA BTP(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نونية) الصفة 
 سؤولية  حدودة بشريك واحد.

:) ق2ول) االجتم2عي) الهدف 
(،2 البن2ء) أو  الع2 ة  األشغ2ل  في 

الترصيص.
دضهم) (111.111 (: امل2ل) ضأس 
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 
دضهم للحصة الواحدة  وزعة) (111
بنفريحة) السيد  الت2لي  الشكل  على 

عبد املطلب)1111)حصة.
ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31) ن كل سنة  2 عدا السنة األولى)

تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
زنقة) (1541 (: االجتم2عي) املقر 
االداضسة قط2ع النهرة لعي2يدة سال.
:)تسير الشركة  ن طرف) التسيير)
السيد بنفريحة عبد املطلب ملدة غير)

 حدودة.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 
لدى املحكمة االبتدائية بسال تحت)

ضقم)33419.
84 P

STE 3 FRERES AJELLAL
SARL

في) عرفي  سجل  عقد  بمقت�سى 
تم) قد  ب2لرب2ط  (،2121 11) 2ضس)
وضع الق2نو9 األس2�سي لشركة تحمل)

الخص2ئص الت2لية):
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.3FRERES AJELLAL(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نونية) الصفة 

 سؤولية  حدودة.

في) :) ق2ول  االجتم2عي) الهدف 

تسيير العملي2ت التج2ية أو الصن2عية)

أو) املدني  املج2ل  في  الفالحية  أو 

العسكر1.

 ستوضد ب2ئع ب2لجملة.

دضهم) (111.111 (: امل2ل) ضأس 

فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

دضهم للحصة الواحدة  وزعة) (111

ايت وعال) السيد  الت2لي  الشكل  على 

411)حصة والسيد بن علي) ابراهيم)

حصة والسيد اجالل) (311 عبد هللا)

الحسي9)311)حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31) ن كل سنة  2 عدا السنة األولى)

تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

لعي2يدة) (1541 (: االجتم2عي) املقر 

سال.

:)تسير الشركة  ن طرف) التسيير)

غير) ملدة  ابراهيم  وعال  ايت  السيد 

 حدودة.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

لدى املحكمة االبتدائية بسال تحت)

ضقم)33411.

85 P

INSOUTH
SARL

ضاس  2له2 : 111.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : ش2ضع العركوب 

ضقم 11/7724 الداخلة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرض) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (،2121 2) 2ضس) ب2لداخلة بت2ضيخ)

وضع الق2نو9 األس2�سي لشركة ذات)

تحت) وذلك  املحدودة،) املسؤولية 

املعطي2ت الت2لية):

INSOUTH SARL(:(التسمية

الهدف):)هدف الشركة هو):

بأ1 شكل) االسهم  على  اال تالك 

طريق) عن  سيم2  وال  األشك2ل   ن 

األوضاق) استرداد جميع  أو  االكتت2ب 

األسهم) أو  للتحويل  الق2بلة  امل2لية 

األوضاق) أو  األسهم  أو  أوالسندات 

في) املدضجة  غير  أو  املدضجة  امل2لية 

التي) الشرك2ت  أو  الشرك2ت  جميع 

التي سيتم تشكيله2) أو  تأسيسه2  تم 

الصن2عية،) بأ1 شكل  ن األشك2ل،)

تج2ضية أو  2لية أو زضاعية أو عق2ضية)

أو غيره2.

إداضة وتنظيم املمتلك2ت املذكوضة.

واملشوضة) الخد 2ت  جميع 

على) الشرك2ت  لص2لح  والدضاس2ت 

املح2سبية) أو  اإلداضية   املستوي2ت 

امل2لية أو  التج2ضية  أو  الفنية   أو 

)أو غيره2.

املش2ضكة املب2شرة أو غير املب2شرة)

في جميع العملي2ت املنقولة والتج2ضية)

بمفرده2) سواء) والبن2ء) وامل2لية 

جميع) الغير  ن  ب2الشتراك  ع  أو 

الجمعي2ت أو الشرك2ت بأ1 شكل  ن)

التي) ب2لطريقة  بمس2عدته2  األشك2ل 

سواء) املب2شر  ب2لتدخل  أو  تن2سبه2 

املس2همة) أو عن طريق  ك92 وسيط 

العينية أو عن طريق االشتراك.

العملي2ت) جميع  ع2 ة  وبصفة 

التي له2 اضتب2ط  ب2شر أو غير  ب2شر)

والتي) أعاله  املبنية  الغ2ي2ت  بإحدى 

تنمية) على  تس2عد  أ9  شأنه2   ن 

الشركة.

يوم) ابتداء) ن  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

ش2ضع العركوب) (: املقر االجتم2عي)
ضقم)7724/11)الداخلة.

ضأس امل2ل):)111.111)دضهم  وزع)

حصة) كل  قيمة  حصة  (1111 على)

دضهم حرضت كله2 ووزعت على) (111

الشكل اآلتي):

السيد  حمد حمي)511)حصة.

 511 حمي) علي  السيد  حمد 

حصة.

املجموع):)1111)حصة.

عي9 السيد  حمد علي) (: التسيير)

حمي  سيرا للشركة ملدة غير  حدودة.

ف2تح) :) ن  االجتم2عية) السنة 

أول سنة) إ9  ديسمبر،) (31 إلى) ين2ير 

 31 يوم) تنتهي  سوف  اجتم2عية 

ديسبمر)2121.

االحتي2طي) لتكوين  (%5 (: األضب2ح)

الق2نوني والب2قي يوزع على الشرك2ء.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط 

(،2121 17) 2ضس) بت2ضيخ) ب2لداخلة 

تحت ضقم)2121/415.

ضقم السجل التج2ض1)17619.

86 P

LE COMPTOIR DE CHLOE
SARL

ضاس  2له2 : 111.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : عم2ضة 31، شقة 

8 زنقة  وال1 احمد لوكيلي حس92، 

الرب2ط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي حرض ب2لرب2ط)

وضع) تم  (،2121 فبراير) (12 بت2ضيخ)

ذات) لشركة  األس2�سي  الق2نو9 

تحت) وذلك  املحدودة،) املسؤولية 

املعطي2ت الت2لية):

 LE COMPTOIR DE (: التسمية)

.CHLOE SARL

الهدف):)هدف الشركة هو):

وتوزيع) وتسويق  وبيع  شراء)

الحلوي2ت) و نتج2ت  الشوكوالتة 

والقهوة) والنقع  والش12  واملربي2ت 

واألطعمة املعلبة بجميع الوس2ئل.

الشراء) في  ع2م  بشكل  املت2جرة 

والبيع واالستيراد والتصدير والتوزيع)

لجميع) أشك2له2  بجميع  والتمثيل 

املنتج2ت الغذائية  هم2 ك92 نوعه2.

تصنيع و ع2لجة جميع املنتج2ت)

املتعلقة بأغراض الشركة.

العدادات) جميع  وتشغيل  إنش2ء)

والوك2الت والفروع واملخ2ز9 التج2ضية.

الوسط2ء) عملي2ت  جميع 

التج2ضيي9 والسمسرة في أ1  نتج أو)

سلعة أو  2دة  هم2 ك2نت طبيعته2 أو)

 نشأه2 أو وجهته2,

املش2ضكة املب2شرة أو غير املب2شرة)

أو) الشرك2ت  جميع  في  للشركة 

التي) أو  إنش2ؤه2  تم  التي  الشرك2ت 

وال سيم2 عن طريق) سيتم إنش2ؤه2،)

شرك2ت جديدة أو  س2هم2ت) إنش2ء)

أوضاق) أو ضع2ية أو اشتراك2ت أو شراء)

 2لية أو حقوق اجتم2عية أو عملي2ت)

في) جمعي2ت  أو  تح2لف2ت  أو  اند 2ج 

 ش2ضكة.

العملي2ت) جميع  ع2 ة  وبصفة 

التي له2 اضتب2ط  ب2شر أو غير  ب2شر)

والتي) أعاله  املبنية  الغ2ي2ت  بإحدى 

تنمية) على  تس2عد  أ9  شأنه2   ن 

الشركة.

يوم) ابتداء) ن  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

املقر االجتم2عي):)عم2ضة)31،)شقة)
زنقة  وال1 احمد لوكيلي حس92،) (8

الرب2ط.
ضأس امل2ل):)111.111)دضهم  وزع)

حصة) كل  قيمة  حصة  (1111 على)

دضهم حرضت كله2 ووزعت على) (111

الشكل اآلتي):

 425 السيد كريم هش2م البلغيتي)

حصة.

 MARIA JESUS SATTTA(السيدة

SALGADO 425 حصة.

السيد كميل شرايبي)151)حصة.

املجموع):)1111)حصة.

التسيير):)عي9 كل  ن السيد كريم)

هش2م البلغيتي والسيد كميل شرايبي)

 MARIA JESUS SATTTA والسيدة)

ملدة) للشركة  SALGADO) سيرو9 

غير  حدودة.

ف2تح) :) ن  االجتم2عية) السنة 
أول) إ9  ديسمبر،) (31 إلى) ين2ير 

يوم) تنتهي  سوف  اجتم2عية  سنة 

31)ديسبمر)2121.
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االحتي2طي) لتكوين  (%5 (: األضب2ح)

الق2نوني والب2قي يوزع على الشركة.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

بت2ضيخ)21)أبريل)2121.
ضقم السجل التج2ض1)151461.

87 P

 TRADING AND

DEVELOPMENT COMPANY
SARL

ضأس  2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : عم2ضة 31 شقة 8 
زنقة  وال1 احمد لوكيلي حس92، 

الرب2ط

اعتم2د عال ة تج2ضية
الع2 ة) الجمعية  قراض  بموجب 

ف2تح) بت2ضيخ  الع2دة  فوق  املنعقدة 

نسخة  نه2) وضعت  (،2121  2ضس)

التج2ضية) ب2ملحكمة  الربط  بكت2بة 

ب2لرب2ط بت2ضيخ)21)أبريل)2121،)تحت)
الشركة) شرك2ء) قرض  (،112968 ضقم)

االجتم2عي) أعاله،) قره2  املذكوضة 
ب2لرب2ط عم2ضة)31)شقة)8)زنقة  وال1)

احمد لوكيلي حس92،)اعتم2د العال ة)

 TRADEVCOM الت2لية) التج2ضية 

واالستخدام الحصر1 له2 ب2لرب2ط.

88 P

STRAGAM
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ بت2ضيخ)
ق2نو9) وضع  (،2121 فبراير) (19

املسؤولية) لشركة  حدودة  أس2�سي 

التي تحمل الخص2ئص الت2لية):

.STRAGAM SARL(:(التسمية

عم2ضة) (،5 شقة) (: الرئي�سي) املقر 

(،12 بلوك) فلوغي،) ف2ل  إق2 ة  (8

لوتسموا سعيد حجي سال.

املدة):)99)سنة.

وأعم2ل) بن2ء) :) ق2ول  النش2ط)

 تنوعة.

ظروف) جميع  على  البن2ء) أعم2ل 

البن2ء،)أعم2ل البالط.

السب2كة) املعلقة،) السقوف 

أعم2ل) جميع  والتكييف  والتدفئة 

الهندسة املدنية.

املس2ح2ت الخرراء

الطرق والشبك2ت املختلفة.

الراسم2ل):)11.111)دضهم.

السيد أيوب املحفوظ) (: التسيير)

.AE62452

.AE61192(السيد جواد ايكن

اإليداع الق2نوني):)تم لدى املحكمة)

 36452 ضقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بت2ضيخ)22)أبريل)2121.
ضقم السجل التج2ض1)33461.

89 P

STE FOUREYE TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة
تم إنج2ز الق2نو9 األس2�سي بت2ضيخ)

لتأسيس) بمكن2س،) (2121 3) 2ضس)

شركة ذات املسؤولية املحددة ذات)

شريك وحيد ب2ملواص2ت الت2لية):

 STE FOUREYE (: التسمية)

.TRAVAUX SARL AU

النش2ط):) ق2ول في أشغ2ل البن2ء.

ت2جر األث2ث والتجهيزات املنزلية.

 مو9 الحفالت.

 N°17 RUE الرئيس) املقر 

.AHMED AMINE VN MEKNES
في  بلغ) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

 1111 إلى) دضهم،) وزعة  (111.111

سهم ب)111)دضهم لكل سهم  وزعة)

على املس2همي9 ب2لشكل الت2لي):

ف2طمة اضوج)1111)سهم.

املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

الشركة) ويدير  يسير  (: التسيير)

السيدة ف2طمة أضوج.

تم اإليداع الق2نوني لدى املحكمة)

16) 2ضس) بت2ضيخ) بمكن2س  التج2ضية 

2121،)تحت ضقم)52699.

90 P

AUTO ECOLE TAHA SALMI
SARL AU

تأسيس شركة
تم إنج2ز الق2نو9 األس2�سي بت2ضيخ)
لتأسيس) بمكن2س  (2121 فبراير) (24
شركة ذات املسؤولية املحددة ذات)

شريك وحيد ب2ملواصف2ت الت2لية):
 AUTO ECOLE :)شركة) التسمية)

.TAHA SALMI SARL AU
النش2ط):) دضسة السي2قة.

 APPT AFAF 4 الرئيس) املقر 
 RYAD AL ISMAILIA N°561 AIT

.OUALAL AIN ARMA MEKNES
في  بلغ) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 
 1111 إلى) دضهم  وزعة  (111.111
سهم ب)111)دضهم لكل سهم  وزعة)

على املس2همي9 ب2لشكل الت2لي):
س2لمي طه)1111)سهم.

املدة):)حددت املدة في)99)سنة.
الشركة) ويدير  يسير  (: التسيير)

السيد س2لمي طه.
تم اإليداع الق2نوني لدى املحكمة)
أبريل) (8 بت2ضيخ) بمكن2س  التج2ضية 

2121،)تحت ضقم)52961.
91 P

 STE DOUNIA GOLD TONER
 SARL-AU

بمقت�سى قراض الجمع الع2م الغير)
 2121/14/19 يوم) املنعقد  الع2د1 
 DOUNIA GOLD TONER لشركة)
 3 ) قره2 االجتم2عي ضقم) (SARL AU

الزنقة)13)حي واد ف2س ف2س.
حصة  ن) ( (1111 تفويت) (1(  
السيدة الزاهي دني2 إلى السيد))عكشة)
اسم2عيل))الذ1 أصبح يمتلك)1111 

حصة قدضه2)111.111.11)دضهم.
للسيد:) واإل ر2ء) التسيير  ((2

عكشة اسم2عيل.
لدى) الق2نوني  اإليداع  تم  ((3
التج2ضية بف2س تحت ضقم:) املحكمة 
تحت) (23/14/2121 (: بت2ضيخ) (2111

ضقم السجل التج2ض1)49799.
92 P

D & E ART OF BUSINESS
SARL AU

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم
 قره2 االجتم2عي : 136 الط2بق 2 
شقة ضقم 4 زنقةالق2هرة كو تراف 

1 تم2ضة
تأسيس شركة

بمقت�سى العقد العرفي بت2ضيخ)15 
أبريل)2121،)تم وضع قواني9 الشركة)

ذات املميزات الت2لية):
 D( &( E( ART( OF (: التسمية)

.BUSINESS SARL AU
الشكل الق2نوني):)شركة  حدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.
الغرض االجتم2عي بإيج2ز):

 ق2ولة أشغ2ل الع2 ة والبن2ء.
العملي2ت) جميع  ع2 ة  بصفة 
الخد 2ت الصن2عية التج2ضية امل2لية)
بطريقة) املرتبطة  العق2ضية  املنقولة 
ب2لهدف) غير  ب2شرة  او   ب2شرة 
االجتم2عي وبجميع األهداف املش2بهة.

املدة):)حددت في)99)سنة.
 2 الط2بق) (136 (: املقر االجتم2عي)
زنقة الق2هرة كة تراف) (4 شقة ضقم)

1)تم2ضة.
الرأسم2ل):)حدد في  بلغ)111.111 
دضهم  قسمة إلى)1111)حصة قيمة)
كل واحدة)111)دضهم  وزعة ك2لت2لي):

إلي2س االدضي�سي)1111)حصة.
طرف) تسيرالشركة  ن  (: اإلداضة)

السيد الي2س االدضي�سي.
تم لدى كت2بة) (: اإليداع الق2نوني)
تم2ضة) االبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم) تحت  (،2121 أبريل) (26 بت2ضيخ)

.132811
93 P

Z2G IMMOBILIERE
SARL AU

تصفية الشركة
ديسمبر) (24 اجتم2ع) بموجب 
 Z2G IMMOBILIERE(2121)لشركة
 111.111 برأس  2ل) (،SARL AU
دضهم،)تمت املوافقة على القراض الت2لي:
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 Z2G شركة) تصفية 
ابتداء) (IMMOBILIERE SARL AU
تعيي9) (،2121 ين2ير) ف2تح  ت2ضيخ   ن 

املصفي السيد توفيق  صفيو1.
 C/O IMM(تحديد  ك92 التصفية
 MARHABA 4EME TALBORJT

.AGADIR
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بت2يخ) بأك2دير  االبتدائية 

2121،)برقم)98436.
94 P

ائتم2نية سوفيك2س ش م م
ضقم)38)إق2 ة جن92 عالل ش2ضع ط2ضق بن زي2د،)

تم2ضة

 كتب املح2سبة

HH LILFILAHA
تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة
ش م م ش و

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
2121)بتم2ضة حيث تم وضع) 2) 2ضس)
املسؤولية) لشركة  حدودة  الق2نو9 

ش م م ش و و ميزاته2 ك2لت2لي):
شركة) (: الشكل الق2نوني للشركة)
الشريك) ذات  املسؤولية   حدودة 

الوحيد ش م م ش و.
التسمية):)شركة ه ه للفالحة.

علف األبق2ض) (: الهدف االجتم2عي)
املوا�سي وبيع) تسمي9 العجول وشراء)

العلف.
تجزئة) ضقم  (: االجتم2عي) املقر 
السع2دة ضقم)51)حي سكيكينة تم2ضة.

 دة الشركة):)99)سنة.
الرأسم2ل االجتم2عي):)حدد في  بلغ)
 1111 إلى) دضهم  قسمة  (111.111
للحصة) دضهم  (111 فئة) حصة  ن 
كله2  ن) وحرضت  اكتتبت  الواحدة 
 111 السيد هش2م حم2 وش) طرف 

حصة.
التسيير):)السيد هش2م حم2 وش)
يعتبر املسير الوحيد للشركة ملدة غير)

 حدودة.
تبتدئ  ن) (: االجتم2عية) السنة 
ف2تح ن2ير إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
ب2ملحكمة) الربط  بكت2بة  الق2نوني 
التج2ضية ب2لرب2ط تحت ضقم السجل)
التج2ض1)131613)بت2ضيخ)13)سبتمبر)

.2121
95 P

PATISSERIE RIHAB
ش م م
حلواني

حي ف2يزة ضقم 39  كرض، خنيفرة
تأسيس

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،2121 5)أبريل)
ذات  سؤولية  حدودة ب2ملواصف2ت)

الت2لية):
.PATISSERIE RIHAB(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نونية) الصفة 
 سؤولية  حدودة.

املقر االجتم2عي):)حي ف2يزة ضقم)39 
 كرض خنيفرة.

الغرض):)حلواني.
الرأسم2ل):)حدد في  بلغ)111.111 
1111)حصة  وزعة) دضهم  وزع إلى)

على الشكل الت2لي):
 صطفى عبد االو1)1111)حصة.
التسيير):)تسيير الشركة  ن طرف)
وذلك) االو1  عبد  السيد  صطفى 

ملدة غير  حددة.
اإليداع) تم  ( (: الق2نوني) اإليداع 
الق2نوني للشركة لدى كت2بة الربط)
بت2ضيخ) بخنيفرة  االبتدائية  ب2ملحكمة 

19)أبريل)2121،)تحت ضقم)159.
السجل التج2ض1 ضقم)3791.

96 P

AGUELMOUS SERVICES
ش م م

 حطة الخد 2ت،  ركب سي2حي، 
 نعش عق2ض1

حي النهرة اجلموس
خنيفرة
تأسيس

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) (،2121 19)فبراير)
ذات  سؤولية  حدودة ب2ملواصف2ت)

الت2لية):

 AGUELMOUS (: التسمية)

.SERVICES

ذات) شركة  (: الق2نونية) الصفة 

 سؤولية  حدودة.

النهرة) حي  (: االجتم2عي) املقر 

اجلموس خنيفرة.

الغرض):) حطة الخد 2ت،) ركب)

سي2حي،) نعش عق2ض1.

الرأسم2ل):)حدد في  بلغ)111.111 

1111)حصة  وزعة) دضهم  وزع إلى)

على الشكل الت2لي):

 ردا التيج2ني)511)حصة.

حم92 ب2حسي9)251)حصة.

حميع ب2سحي9)251)حصة.

التسيير):)تسيير الشركة  ن طرف)

السيد  ردا التيج2ني والسيد حم92)

ب2حسي9 وذلك ملدة غير  حددة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

الق2نوني للشركة لدى كت2بة الربط)

بت2ضيخ) بخنيفرة  االبتدائية  ب2ملحكمة 

19)أبريل)2121،)تحت ضقم)158.

السجل التج2ض1 ضقم)3789.

97 P

CAFE IKHAMEN
ش م م

 قهى

ضقم 69 حي اخ2 ن، خنيفرة

تأسيس
بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2121 8)أبريل)

ذات  سؤولية  حدودة ب2ملواصف2ت)

الت2لية):

.CAFE IKHAMEN(:(التسمية

ذات  سؤولية) شركة  (: الصفة)

 حدودة.

حي) (69 ضقم) (: االجتم2عي) املقر 

اخ2 ن،)خنيفرة.

الغرض):) قهى.

الرأسم2ل):)حدد في  بلغ)111.111 

1111)حصة  وزعة) دضهم  وزع إلى)

على الشكل الت2لي):

سعيد قنجل)1111)حصة.

التسيير):)تسيير الشركة  ن طرف)

سعيد قنجل وذلك ملدة غير  حددة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

الق2نوني للشركة لدى كت2بة الربط)

بت2ضيخ) بخنيفرة  االبتدائية  ب2ملحكمة 

21)أبريل)2121،)تحت ضقم)163.

السجل التج2ض1 ضقم)3797.

98 P

BOUTAT AGRI TIGHZA
ش م م

تسير االستغالل الفالحي

 شتل

حي التجهيز ضقم 14 السير1، خنيفرة

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي بت2ضيخ ف2تح)

شركة) تأسيس  تم  (،2121 أبريل)

ذات  سؤولية  حدودة ب2ملواصف2ت)

الت2لية):

 BOUTAT AGRI (: التسمية)

.TIGHZA

ذات  سؤولية) شركة  (: الصفة)

 حدودة.

حي التجهيز ضقم) (: املقر االجتم2عي)

14)السير1،)خنيفرة.

الغرض):) شتل،)تسيير االستغالل)

الفالحي.

الرأسم2ل):)حدد في  بلغ)111.111 

1111)حصة  وزعة) دضهم  وزع إلى)

على الشكل الت2لي):

 حمد بوط2ط)1111)حصة.

التسيير):)تسيير الشركة  ن طرف)

السيد  حمد بوط2ط وذلك ملدة غير)

 حددة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

الق2نوني للشركة لدى كت2بة الربط)

بت2ضيخ) بخنيفرة  االبتدائية  ب2ملحكمة 

21)أبريل)2121،)تحت ضقم)162.

السجل التج2ض1 ضقم)3795.

99 P
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ETABLISSEMENT 

AL AMJAD PRIVE
ش م م

 ؤسسة التعليم الخصو�سي
ضقم 16 حي السع2دة، خنيفرة

تأسيس
بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2121 6)أبريل)

ذات  سؤولية  حدودة ب2ملواصف2ت)

الت2لية):

 ETABLISSEMENT AL(:(التسمية

.AMJAD PRIVE

ذات  سؤولية) شركة  (: الصفة)

 حدودة.
حي) (16 ضقم) (: االجتم2عي) املقر 

السع2دة،)خنيفرة.

التعليم) :) ؤسسة  الغرض)

الخصو�سي.

الرأسم2ل):)حدد في  بلغ)111.111 

1111)حصة  وزعة) دضهم  وزع إلى)

على الشكل الت2لي):

ادضيس اله2شمي)1111)حصة.

التسيير):)تسيير الشركة  ن طرف)

السيد ادضيس اله2شمي وذلك ملدة غير)

 حددة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

الق2نوني للشركة لدى كت2بة الربط)

بت2ضيخ) بخنيفرة  االبتدائية  ب2ملحكمة 

22)أبريل)2121،)تحت ضقم)165.

السجل التج2ض1 ضقم)3811.

100 P

 STE. AUTO ECOLE

BNOUNE
SARL

الط2بق األول ضقم 2 حي املسيرى 

الوسطى خنيفرة

غير) إجتم2ع  بمقت�سى  حرر 

تم) (2121 أبريل) (16 بت2ضيخ) ع2د1 

اتخ2ذ القراض الت2لي):

القراض)1):)التشطيب على الشركة)

اضحيلي  صفي) ايوب  السيد  وتعيي9 

للشركة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

كت2بة الربط) ( الق2نني للشركة لدى)

بت2ضيخ) بخنيفرة  اإلبتدائية  ب2ملحكمة 

 161 ضقم) تحت  (2121 أبريل) (21

السجل التج2ض1 ضقم)2953.

101 P

 STE . AUTO ECOLE

FORSSANE
SARL

الط2بق األول الشقة 3 زنقة 5 حي 

ف2ضة خنيفرة

غير) إجتم2ع  بمقت�سى  حرر 

ع2د1 بت2ضيخ)6)أبريل)2121)تم اتخ2ذ)

القراض الت2لي):

القراض)1):)تحويل  قر الشركة  ن)

خنيفرة إلى الط2بق) حي ف2ضة،) (3 ضقم)

ف2ضة) حي  (5 زنقة) (3 الشقة) األول 

خنيفرة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

كت2بة الربط) ( الق2نني للشركة لدى)

بت2ضيخ) بخنيفرة  اإلبتدائية  ب2ملحكمة 

 167 ضقم) تحت  (2121 أبريل) (22

السجل التج2ض1 ضقم)3717.

102 P

STE. TARMILAT-TRANS
SARL

 زنقة 12 ضقم 13 حي الفتح خنيفرة

غير) إجتم2ع  بمقت�سى  حرر 

تم) (2121 18) 2ضس) بت2ضيخ) ع2د1 

اتخ2ذ القراض الت2لي):

حصة) (1111 تفويت) (: (1 القراض)

لف2ئدة) السيد ش2فيق سم2عيل   ن 

السيد  صطفى  طيع.

القراض)2):)تحويل  قر الشركة  ن)
2)اس2ك2،)خنيفرة إلى زنقة  115)زنقة)

12 ضقم 13 حي الفتح خنيفرة.

القراض3 : استق2لة السيد ش2فيق 

سم2عيل  ن  نصبه كمسير للشركة 

وتعيي9 السيد  صطفى  طيع كمسير 

جديد للشركة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

الق2نوني للشركة لدى))كت2بة الربط)

بت2ضيخ) بخنيفرة  اإلبتدائية  ب2ملحكمة 

 166 ضقم) تحت  (2121 أبريل) (22

السجل التج2ض1 ضقم)1857.

103 P

 GUIR-ZIZ AUTO ECOLE
SARL

إعال9 عن نقل  قر الشركة  ن)

الريش ونقل) إلى  دينة   ركز كرا ة 

إلى  دينة) كرا ة  الفرع  ن  ركز 

  GUIR-ZIZ( AUTO( ECOLE الريش)

: SARL

على اثر القراض الذ1 اتخذه شرك2ء)

الشركة أعاله،)تم  2 يلي):

نقل  قر الشركة  ن  ركز))كرا ة)

يستعمل) ك92  الذ1  العنوا9  إلى 

الريش،) بمدينة  الشركة  لفرع 
زنـقة) (: حيث أصبح  قر الشركة هو)
(،114 ضقم) الـعربي بن أحمد البن12،)

إقليم) الريش،) تـ2حميدانت،) دينة 

 يدلت.

إلى) الريش  الفرع  ن  دينة  نقل 

 ركز كرا ة،

اإليداع):)تم اإليداع الق2نوني لدى)

االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بة 

 بميدلت تحت ضقم)117\2121)بت2ضيخ):
التج2ض1) السجل  (،2121\14\15

عدد)1189.
بمث2بة إعال9 وبي92

104P

GUIR-ZIZ AUTO ECOLE
SARL

الفرع) عنوا9  نقل  عن  إعال9 

 GUIR-ZIZ(وسط  ركز كرا ة لشركة

: AUTO(ECOLE-SARL

على اثر القراض الذ1 اتخذه شرك2ء)

الشركة أعاله،)تم  2 يلي):

وسط) الشركة  فرع  عنوا9  نقل 
ضقم) (:  ركز كرا ة إلى العنوا9 الت2لي)

الجديد،) الحي  األول،) الط2بق  (،547

 ركز كرا ة،)عم2لة  يدلت.

اإليداع):)تم اإليداع الق2نوني لدى)
االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بة 
 بميدلت تحت ضقم)111\2121)بت2ضيخ):
التج2ض1) السجل  (،2121\14\17

عدد)1189.
بمث2بة إعال9 وبي92

105P

FLORABAT
تأسيس شركة ذات  سؤولية

  حدودة 
ضأسم2ل الشركة : 51.111 دضهم

الشكل الق2نوني للشركة : شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتم2عي: الرب2ط أكدال 18 
و21 زنقة زالغ الرب2ط.

ضقم السجل التج2ض1 : 151583
في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إعداد  تم  (،18/13/2121
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

 حدودة ب2ملميزات الت2لية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

 سؤولية  حدودة.)
FLORABAT(:(تسمية الشركة

غرض الشركة بإيج2ز:
في املغرب) الغرض  ن الشركة،) (-
وكذلك في الخ2ضج،) ب2شرة بوس2ئله2)
التع2قد  ن) طريق  عن  أو  الخ2صة 

الب2طن):
الزهوض) وتج2ضة  وبيع  -شراء)

والنب2ت2ت.
-)زخرفة نب2تية.

-)شراء)وبيع وتج2ضة النب2ت2ت.
وتسويق) وتصدير  استيراد  (-
 جموع2ت ك2 لة و تنوعة  ن جميع)
املتعلقة) وغيره2  واملعدات  املواد 
والنب2ت2ت) وامللحق2ت  ب2لدع2 2ت 

والزهوض األخرى.
كراء،) تأجير،) حي2زة،) إنش2ء،) (-
إداضة جميع األصول التج2ضية،)تأجير،)
تركيب،)استغالل جميع املؤسس2ت،)
الوضش،) املص2نع،) األصول التج2ضية،)
املرتبطة) األنشطة  بأحد  املتعلقة 
بشكل  ب2شر أو غير  ب2شر بموضوع)

شركة.
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أو) استغالل  أو  حي2زة  أو  أخذ  (-
التج2ضية) والعال 2ت  العملي2ت  نقل 
بهذه) املتعلقة  االختراع  وبراءات 

األنشطة
-)املش2ضكة املب2شرة أو غير املب2شرة)
امل2لية) املع2 الت  جميع  في  للشركة 
أو املنقولة أو العق2ضية التي قد تكو9)
بأ1) أو  الشركة  بأغراض   رتبطة 

غرض  ش2به أو  رتبط.
املع2 الت) جميع  ع2م،) وبشكل 
املرتبطة بشكل  ب2شر أو غير  ب2شر،)
املش2ض) ب2ملع2 الت  جزئًي2،) أو  كلًي2 
أو تعزيز) وذلك لتسهيل  إليه2 أعاله،)
وكذلك) الشركة،) نش2ط  تطوير  أو 
جميع املش2ضك2ت املب2شرة بأ1 شكل)
في املؤسس2ت التي) أو،)  ن األشك2ل.)
تسعى لتحقيق أهداف  م2ثلة أو ذات)

صلة.
أكدال) الرب2ط  (: االجتم2عي) املقر 

18)و21)زنقة زالغ الرب2ط.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 51.111 (: الشركة) ضأسم2ل   بلغ 
 111( حصة) (511 دضهم،) قسم إلى)
تحريره2) تم  حصة)،) لكل  دضهم 
وتم تقسيمه2 بي9 الشرك2ء) ب2لك2 ل،)

ك2لت2لي):)
ذات) شركة  ب2ضتنرز  فالوض  شركة 
 سؤولية  حدودة املسجلة ب2لسجل)
عدد)) تحت  البير2ء) ب2لداض  التج2ض1 
دضهم أ1) شريكة،25111) (:313185

251)حصة،
شريكة،) (: بيطة) ليلي  السيدة 
إق2 ة ف  عم2ضة  (2 بتم2ضة)  س2كنة 
)ال تيراس املنزه الصخيرات):)16)شريكة)

25.111)دضهم أ1)251)حصة،
لوض1) السيدة  2ض1  (: املسيرة)
س2كنة) الجنسية  فرنسية   2ي2غ،)
حسن) ش2ضع  (4 البير2ء) ب2لداض 
السوكت2ني حي غوتييه الداض البير2ء.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ) ب2لرب2ط،) التج2ضية 
(،4645 الرقم) تحت  (26/14/2121
التج2ض1) ب2لسجل  تسجيله2  وتم 

ب2لرب2ط تحت الرقم)151583.
106 P

 STE. EL OMRANI POUR LE

 TRANSFERT D’ARGENT ET

L’ECHANGE DE DEVISES
SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة

الرأسم2ل اإلجتم2عي : 16 ش2ضع عبد 

الرحيم بوعبيد ضقم 219  حل ضقم 3 

حي السالم بط2نة سال

تأسيس شركة
 16 بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ في)
تم وضع ق2نو9) بسال،) (2121  2ضس)

 STE. OMRANI شركة) تأسيس 

 POUR(LE(TRANFERT(D’ARGENT

 ET( L’ECHANGE( DE( DEVISES

ذات  سؤولية) شركة  (SARL

 حدودة،)تحمل الخص2ئص الت2لية):

 STE. OMRANI (: التسمية)

 POUR(LE(TRANFERT(D’ARGENT

 ET( L’ECHANGE( DE( DEVISES

.SARL

ذات) شركة  (: الق2نوني) الوضع 

 سؤولية  حدودة.

الهدف اإلجتم2عي):

وكيل ب2لعمولة وصرف العمالت.

عبد) ش2ضع  (16 (: اإلجتم2عي) املقر 

الرحيم بوعبيد ضقم)219) حل ضقم)3 

حي السالم بط2نة سال.

حدد) (: اإلجتم2عي) الرأسم2ل 

في) للشركة  (: اإلجتم2عي) الراسم2ل 

إلى) دضهم  قسمة  (111.111.11

بقيمة) إجتم2عية  حصة  (1111

111.11دضهم للواحدة  حرضة حسب)

الق2نو9 و وزعة على الشكل الت2لي):

السيد عالل العمراني)511)حصة)

إجتم2عية.

السيدة ملي2ء)العمراني)511)حصة)

إجتم2عية.

تسيير) أسندت  همة  (: التسيير)

الشركة للس2دة عالل العمراني وملي2ء)

العمراني ملدة غير  حدودة.

في) الشركة  حددت  دة  (: املدة)

تسجيله) ت2ضيخ  ابتداء) ن  سنة  (99

ب2لسجل التج2ض1.

اإليداع) تم  عليه  وبن2ء) (: اإليداع)

الق2نوني للشركة ب2ملحكمة اإلبتدائية)

تحت) (2121 ابريل) (22 بت2ضيخ) بسال،)
ضقم)36431.

107 P

 كتب اإلستش2ضة

FIDUTEMA

ش.م.م

ضقم)136)ش2ضع الق2هرة الط2بق األول ضقم)1 

كو طراف)1)تم2ضة

اله2تف):)1537644248

الف2كس):)1537644764

 HAJDIOM
SARL

إعال9 عن الزي2دة في ضأس  2ل 
الشركة

عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 

شركة) قرضت  (2121 31) 2ضس) في)

HAJDIOM SARLش.م.م  2 يلي):
زي2دة في ضأس  2ل الشركة الذ1)

وتمت) دضهم  (111.111.11 ب) يقدض 

ليصبح) دضهم  (911.111.11 إض2فة)

1.111.111.11)دضهم.

تحيي9 الق2نو9 األس2�سي للشركة.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (22 بت2ضيخ)

.113166

108 P

CABINET CHIFAE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

)الشريك الوحيد)

الرأسم2ل قدضه : 111.111.11 دضهم

 قره2 : تجزئة لفروكي الصغير ش2ضع 

بوكراع الط2بق السفلي ضقم 147 

سال

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بت2ضيخ العرفي  للعقد   تبع2 

 24) 2ضس)2121)املسجل بسال بت2ضيخ)

قواني9) وضع  تم  (2121 25) 2ضس)

شركة م.م ذات املميزات الت2لية):

CABINET CHIFAE(:(التسمية

.SARL AU

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

لفروكي  تجزئة   : الرئي�سي) املقر 

الصغير ش2ضع بوكراع الط2بق السفلي)
ضقم)147)سال.

الهدف اإلجتم2عي):

الترويض الطبي.

الرأسم2ل):)حدد ضأسم2ل الشركة)

إلى) دضهم  قسمة  (111.111.11 في)

دضهم) (111.11 حصة ن فئة) (1111

((: الت2لي) للحصة  وزعة على الشكل 

بشرى اوي�سي.

 1111 اوي�سي) بشرى  السيدة 

حصة.

الشركة  ن) تسير  (: التسيير)

طرف السيدة بشرى اوي�سي ملدة غير)

 حدودة.
(: التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

.33421

109 P

AFRICA FIRST ASSIST
شركة  س2همة

ضأسم2له2 : 51.111.111 دضهم

املقر اإلجتم2عي : تجزئة سيفيم، 

بقعة ضقم 131، طريق املط2ض، 

الحي الصن2عي سيد1  عروف 

الداضالبير2ء

السجل التج2ض1 عدد 41225 

الداضالبير2ء

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 

املختلط املنعقد في)26) 2ضس)2121،)

تقرض  2 يلي):

الح2لي) اإلجتم2عي  االسم  تغيير 

 SAHAM ASSISTANCE(للشركة  ن

.AFRICA FIRST ASSIST(إلى

3) ن) للفصل) تعديل  واز1 

الق2نو9 األس2�سي.
تعديل الفصل)1)و27) ن الق2نو9)

األس2�سي.
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بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 

ب2لداضالبير2ء)بت2ضيخ)26)أبريل)2121 

تحت عدد)775731.
قصد النشر واإلعال9

110 P

كونسمارت
تأسيس شركة  حدودة  املسؤولية 

بشريك وحيد
RC : 1511497

أبريل) (21 بت2ضيخ) عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة) تقرض  ب2لرب2ط  (2121

وحيد) بشريك  املسؤولية   حدودة 

ب2لخص2ئص الت2لية):

اإلسم):)كونسم2ضت.

املوضوع):

واألنشطة) والنص2ئح  البر جة 

األخرى ب2لح2سوب.
56)زنقة براهيم) (: املقر اإلجتم2عي)

الروداني عم2ضة)56)الشقة)2)املحيط)

الرب2ط.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

إحداثه2 الفعلي.

في) حدد  (: اإلجتم2عي) الرأسم2ل 

 1111 دضهم2  قسم على) (111.111

حصة بقيمة)111)دضهم للواحد.

تبتدئ  ن) (: اإلجتم2عية) السنة 

ديسمبر  ن) (31 ف2تح ين2ير وتنتهي في)

كل سنة.

تداض الشركة  ن قبل السيد أحمد)

سعيد بوعلو.

لقد تم اإليداع حرضت) (: اإليداع)

ب2لرب2ط) التج2ضية  في سجل املحكمة 

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

.4562

111 P

FATEAMPRO
تأسيس شركة  حدودة  املسؤولية

بت2ضيخ ( عرفي) عقد   بمقت�سى 
تقرض) بسال  (2121 أبريل) (22  

املسؤولية) شركة  حدودة  تأسيس 

ب2لخص2ئص الت2لية):

.FATEAMPRO(:(اإلسم

املقر اإلجتم2عي):)ش2ضع ضب2ط الخير)
ضقم)13) كرض حي األ ل القرية.

الهدف):)ت2جر قطع غي2ض السي2ضات.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

إحداثه2 الفعلي.

في) حدد  (: اإلجتم2عي) الرأسم2ل 

 1111 دضهم2  قسم على) (111.111

حصة بقيمة)111)دضهم للواحد.

تبتدئ  ن) (: اإلجتم2عية) السنة 

ديسمبر  ن) (31 ف2تح ين2ير وتنتهي في)

كل سنة.

التسيير):)الشركة  سيرة  ن طرف)

السيدة ف2طمة زهرة ملحوضك والسيد)

 حمد ب2ديس ملدة غير  حدودة.

الشرك2ء):)

السيدة ف2طمة زهرة ملحوضك.

والسيد  حمد ب2ديس.

املحكمة) لدى  الربط  كت2بة 
اإلبتدائية بسال ضقم)421)ضقم التقييد)

ب2لسجل التج2ض1)33449.

 112 P

OAK INVEST
SARL AU

 6 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذات) (2121 أبريل)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخص2ئص الت2لية):

.OAK INVEST(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة الق2نونية

الهدف اإلجتم2عي):)

التسيير التج2ض1.

املش2ضكة املب2شرة أو غير املب2شرة)

في جميع الشرك2ت.
دضهم) (11.111 (: ضأسم2ل الشركة)

 قسمة إلى)111)حصة  ن فئة)111 

بي9) الواحدة  وزعة  للحصة  دضهم 

الشرك2ء)على الشكل الت2لي):

السيد حمزة بن2ني)111)حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي أ1  ن ت2ضيخ وضع)

السجل التج2ض1.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) ( السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

االولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل).

املقر اإلجتم2عي):)15)ش2ضع األبط2ل)

الشقة ضقم)4)أكدال الرب2ط.

املسير):)السيد حمزة بن2ني.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

.151619
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GOUTER RAFFINE
SARL

بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2121 أبريل) (2  

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخص2ئص الت2لية):

.GOUTER RAFFINE(:(التسمية

.SARL(:(الصفة الق2نونية

الهدف اإلجتم2عي):)

التسيير التج2ض1.

األحداث واملعرض.

التج2ضة.

االستيراد والتصدير.

ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)

فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

دضهم للحصة الواحدة  وزعة) (111

بي9 الشرك2ء)على الشكل الت2لي):

السيد يسن السماللي)511)حصة.

 511 السيد عبد الرزاق  نك2ض1)

حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي أ1  ن ت2ضيخ وضع)

السجل التج2ض1.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) ( السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

االولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل).

املقر اإلجتم2عي):)15)ش2ضع األبط2ل)

الشقة ضقم)4)أكدال الرب2ط.

املسير):)السيد يسن السماللي.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

.151617

114 P

 GOLF MANAGEMENT
MAROC

GMM
شركة  س2همة

يبلغ ضأسم2له2 : 311.111.11 دضهم
املقر اإلجتم2عي : عم2ضة الشركة 
الع2 ة العق2ضية، س2حة األودية 

ش2ضع  هد1 بن بركة، حي الري2ض 
الرب2ط

السجل التج2ض1 ب2لرب2ط 86.571
الع2م) الجمع  بمقت�سى  داوالت 
العق2ضية) الع2 ة  للشركة  اإلستثن2ئي 
املنعقد بت2ضيخ)31)ديسمبر)2121،)تم)

اتخ2ذ القراضات الت2لية):
GMM) ع الشركة) اد 2ج شركة)
وذلك) األم الشركة الع2 ة العق2ضية،)

ابتداء) ن ف2تح ين2ير)2121.
حل شركة)GMM)بدو9 تصفية.

الشرك2ت) سجل  التشطيب  ن 
.GMM(على شركة

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
تحت) (2121 2) 2ضس) ب2لرب2ط بت2ضيخ)

ضقم)2171.
 ن أجل النشر والتخليص

 جلس اإلداضة
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 COMPAGNIE GENERAL
IMMOBILIERE CGI

شركة  س2همة
يبلغ ضأسم2له2 : 5.665.281.711.11 

دضهم
املقر اإلجتم2عي : عم2ضة الشركة 
الع2 ة العق2ضية، س2حة األودية 

ش2ضع  هد1 بن بركة، حي الري2ض 
الرب2ط

السجل التج2ض1 ب2لرب2ط 16.836
الع2م) الجمع  بمقت�سى  داوالت 
العق2ضية) الع2 ة  للشركة  اإلستثن2ئي 
املنعقد بت2ضيخ)31)ديسمبر)2121،)تم)

اتخ2ذ القراضات الت2لية):
وشركة) ( (GMM شركة) اد 2ج 
GGC) ع الشركة األم الشركة الع2 ة)
العق2ضية،)وذلك ابتداء) ن ف2تح ين2ير)

.2121
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وشركة) (GMM الشركتي9) حل 

GGC)بدو9 تصفية.

)شركة) التشطيب على الشركتي9)

سجل) GGC)) ن  وشركة) ( (GMM

الشرك2ت.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 

تحت) (2121 2) 2ضس) ب2لرب2ط بت2ضيخ)

ضقم)2169.
 ن أجل النشر والتخليص

 جلس اإلداضة
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GOLF GREEN COMPAGNY

GGC

شركة  س2همة

يبلغ ضأسم2له2 : 11.111.111.11 

دضهم

املقر اإلجتم2عي : عم2ضة الشركة 

الع2 ة العق2ضية، س2حة األودية 

ش2ضع  هد1 بن بركة، حي الري2ض 

الرب2ط

السجل التج2ض1 ب2لرب2ط 87.143

الع2م) الجمع  بمقت�سى  داوالت 

العق2ضية) الع2 ة  للشركة  اإلستثن2ئي 

املنعقد بت2ضيخ)31)ديسمبر)2121،)تم)

اتخ2ذ القراضات الت2لية):

الشركة) GGC) ع  شركة) اد 2ج 

وذلك) األم الشركة الع2 ة العق2ضية،)

ابتداء) ن ف2تح ين2ير)2121.

حل شركة)GGC)بدو9 تصفية.

الشرك2ت) ( سجل) التشطيب  ن 

. GGC(على شركة

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 

تحت) (2121 2) 2ضس) ب2لرب2ط بت2ضيخ)

ضقم)2171.
 ن أجل النشر والتخليص

 جلس اإلداضة
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 DOMAINES VITICOLES DU
 GHARB
SARL.AU 

 CAPITAL(SOCIAL :  DIX
 MILLIONS QUATRE CENT

 CINQUANTE MILLES
 DIRHAMS 10.450.000,00DH

 SIEGE(SOCIAL :  BUREAUX
 ADMINISTRATIFS DOMAINE

 ZNIBER AIT HARZALLAH
 PROVINCE EL HAJEB WILAYA

 DE MEKNES TAFILALET
BUREAU(N 3
RC : 24.231

تجديد والية  سير الشركة
 DOMAINES(وفق2 ملحرر شركة
VITICOLES DU GHARB)بت2ضيخ)31 
الوحيد) الشريك  قرض  (2121 يونيو)
غيثة  2ضية) السيدة  والية  تجديد 
ثالث) ملدة  الشركة  كمسيرة  زنيبر 
سنوات تنتهي عند اجتم2ع الجمعية)
حس2ب2ت) على  املوافقة  الع2 ة 
 31 في) املنتهية  االجتم2عية  السنة 

ديسمبر2122.
السجل) في  الق2نوني  اإليداع  تم 
17)سبتمبر) التج2ض1 بمكن2س بت2ضيخ)

2121))تحت ضقم)2776 .
 118 P

 LES DOMAINES VITICOLES
  DU SAIS

SARL
 CAPITAL(SOCIAL :  QUATRE

 MILLIONS DIRHAMS
4.000.000, 00 DHS

 SIEGE(SOCIAL :  BUREAUX
 ADMINISTRATIFS DOMAINE

 ZNIBER AIT HARZALLAH
 PROVINCE EL HAJEB WILAYA

 DE MEKNES TAFILALET
 BUREAU(N 4
R(C : 18.749

تجديد والية  سير الشركة
الع2 ة) الجمعية  ملحرر  وفق2 
 LES DOMAINES((املختلطة لشركة
VITICOLES DU SAIS)املنعقد بت2ضيخ

2121)قرض الشرك2ء)تجديد) 31)يونيو)
زنيبر غيثة  2ضية  السيدة   والية 
كمسيرة الشركة ملدة ثالث سنوات تنتهي)
عند اجتم2ع الجمعية الع2 ة املوافقة)
االجتم2عية السنة  حس2ب2ت   على 

املنتهية في)31)ديسمبر)2121.
السجل) في  الق2نوني  اإليداع  تم 
17)سبتمبر) التج2ض1 بمكن2س بت2ضيخ)

2121)تحت ضقم)2775.
119 P

  LES CELLIERS DU GHARB
SARL.AU

 CAPITAL(SOCIAL :  CINQ
 MILLIONS DE DIRHAMS

5.000.000,00 MAD
 SIEGE(SOCIAL :  BUREAUX

 ADMINISTRATIF DOMAINE
 ZNIBER AIT HARZALLAH

 PROVINCE EL HAJEB WILAYA
 DE MEKNES TAFILALET

BUREAU(N 5
RC : 24.507

تجديد والية  سير الشركة
 LES ( شركة) ملحرر  وفق2 
 31 بت2ضيخ) ( (CELLIERS DU GHARB
الوحيد) الشريك  قرض  (2121 ( يونيو)
تجديد والية السيدة غيثة  2ضية زنيبر)
سنوات) ثالث  ملدة  الشركة  كمسيرة 
تنتهي عند اجتم2ع الجمعية الع2 ة)
امل2لية) الحس2ب2ت  على  املوافقة 

املنتهية في)31)ديسمبر2122.
السجل) في  الق2نوني  اإليداع  تم 
17)ديسمبر) التج2ض1 بمكن2س بت2ضيخ)

2121)تحت ضقم)4323 .
120 P

 ZNIBER COMPOST
SARL.AU 

 CAPITAL(SOCIAL :  TROIS
 MILLION NEUF CENT MILLE
DIRHAMS    3.900.000,00DHS
 SIEGE(SOCIAL :  BUREAUX

 ADMINISTRATIFS DOMAINE
ZNIBER AIT

 HARZALLAH- N° 16
RC: 32.319

تجديد والية  سير الشركة
 ZNIBER شركة) ملحرر  وفق2 
 2121 يونيو) (31 بت2ضيخ) (COMPOST

والية) تجديد  الوحيد  الشريك  قرض 

كمسيرة) زنيبر  غيثة  2ضية  السيدة 

الشركة ملدة ثالث سنوات تنتهي عند)

املوافقة) الع2 ة  الجمعية  اجتم2ع 

في املنتهية  امل2لية  الحس2ب2ت   على 

 31)ديسمبر2121 .

السجل) في  الق2نوني  اإليداع  تم 

17)ديسمبر) التج2ض1 بمكن2س بت2ضيخ)

2121))تحت ضقم)4326 .
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  DOMAINE NAMIR

SARL.AU

 CAPITAL(SOCIAL :  VINGT(ET

 UN MILLIONS CINQ CENT

 SOIXANTE QUATORZE MILLE

DIRHAMS 21.574.000, 00 DHS

 SIEGE(SOCIAL :  BUREAUX

 ADMINISTRATIFS DOMAINE

 ZNIBER AIT HARZALLAH

 PROVINCE EL HAJEB WILAYA

 DE MEKNES TAFILALET

BUREAU(N 6

R(C : 24.299

تجديد والية  سير الشركة

 DOMAINE وفق2 ملحرر شركة)

NAMIR)بت2ضيخ)31)يونيو))2121)قرض)

الشريك الوحيد تجديد والية السيدة)

للشركة) كمسيرة  زنيبر  غيثة  2ضية 

ملدة ثالث سنوات تنتهي عند اجتم2ع)

على) املوافقة  الع2 ة  الجمعية 

املنتهية) السنة االجتم2عية  حس2ب2ت 

في)31)ديسمبر2122.

السجل) في  الق2نوني  اإليداع  تم 

17)ديسمبر) التج2ض1 بمكن2س بت2ضيخ)

2121)تحت ضقم)2779 .

122 P
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MILK IQBAL
SARL.AU

 CAPITAL(SOCIAL : 26.579.800
DHS

 SIEGE(SOCIAL: DOMAINE
 IQBAL(FOUARAT 4703

MEKNES
RC : 22.745

زي2دة ضأسم2ل الشركة
 MILK IQBAL(وفق2 ملحرر شركة
بت2ضيخ)8)ديسمبر)2121)قرض الشريك)

الوحيد  2 يلي):
الشركة  ن) ضأسم2ل  زي2دة 
 39.597.811.11 إلى) (26.579.811
وإنش2ء) إصداض  خالل  دضهم  ن 
جديدة) إجتم2عية  حصة  (131.181
اإلجتم2عية) للحصة  دضهم  (111
الوحيد) الشريك  طرف   حرضة  ن 

بمس2همة عينية.
الق2نو9) 6) ن  البند) تعديل 
برأسم2ل) املتعلق  للشركة  األس2�سي 

الشركة.
السجل) في  الق2نوني  اإليداع  تم 
29)ديسمبر) التج2ض1 بمكن2س بت2ضيخ)

2121)تحت ضقم)4515.
123 P

  DOMAINE TALA
SARL

 CAPITAL(SOCIAL :  HUIT
 MILLIONS DE DIRHAMS

 8.000.000, 00 MAD
 SIEGE(SOCIAL :  BUREAUX

 ADMINISTRATIFS DOMAINE
ZNIBER(AIT(HARZALLAH- N°7-

PROVINCE EL HAJEB
RC : 24.297

تجديد والية  سير الشركة
الع2 ة) الجمعية  ملحرر  وفق2 
 DOMAINE TALA((املختلطة))لشركة
شرك2ء) قرض  (2121 يونيو) (31 بت2ضيخ)
غيثة) السيدة  والية  تجديد  الشركة 
 2ضية زنيبر كمسيرة الشركة ملدة ثالث)
سنوات تنتهي عند اجتم2ع الجمعية)
الحس2ب2ت)))) على  املوافقة  الع2 ة 
امل2لية املنتهية في)31)ديسمبر)2122.  

السجل) في  الق2نوني  اإليداع  تم 

17)ديسمبر))) التج2ض1 بمكن2س بت2ضيخ)

2122)تحت ضقم4325 .

124 P

ZNIBER NURSERY
SARL AU

 CAPITAL(SOCIAL :  3.100.000

 DHS

 SIEGE(SOCIAL :  BUREAUX

 ADMINISTRATIFS DOMAINE

 -ZNIBER AIT HARZALLAH

 BUREAU(N° 17 MEKNES

PROVINCE EL HAJEB

RC : 32.329

تجديد والية  سير  الشركة
 ZNIBER ( شركة) ( ملحرر) وفق2 

 2121 يونيو) (31 بت2ضيخ) (NURSERY

والية) تجديد  الوحيد  الشريك  قرض 

كمسيرة) زنيبر  غيثة  2ضية  السيدة 

للشركة ملدة ثالث سنوات تنتهي عند)

املوافقة) الع2 ة  الجمعية  اجتم2ع 

امل2لية املنتهية في ( ( (  على الحس2ب2ت)

31)ديسمبر)2122.  

السجل) في  الق2نوني  اإليداع  تم 

17)ديسمبر))) التج2ض1 بمكن2س بت2ضيخ)

2122)تحت ضقم4324 .

125 P

 LES DOMAINES ZNIBER
SA 

 AU(CAPITAL(DE : 67.783.600.00

MAD

 SIEGE(SOCIAL : DOMAINE

 ZNIBER(AIT(HARZALLAH(N°11-

 PROVINCE

EL(HAJEB(RC : 28.969

 DEMISSION ET NOMINATION
 D’ADMINISTRATEUR

 LES شركة) ملحرر  وفق2 

بت2ضيخ) (DOMAINES ZNIBER SA

الشرك2ء) استنتج  (2121 يونيو) (24

اعب2بو) علي  السيد  حمد  استق2لة 

اإلداضة) كعرو  جلس   ن  ه2 ه 

وقرضوا تعيي9 السيد ليث نيل زنيبر)

جديد) اإلداضة  عرو  جلس  بصفة 

عند) تنتهي  التي  سنوات  ستة  ملدة 

املوافقة) الع2 ة  الجمعية  اجتم2ع 

على حس2ب2ت السنة امل2لية املنتهية في))

31)ديسمبر))2125 .

السجل) في  الق2نوني  اإليداع  تم 

ين2ير) (21 بت2ضيخ) بمكن2س  التج2ض1 

2121)تحت الرقم)317.

126 P

  BERKANE TRADING 
SARL.AU

 CAPITAL(SOCIAL :  UN

    MILLION DE DIRHAMS

1.000.000,00 DHS

  SIEGE(SOCIAL :  CASABLANCA

 7 RESIDENCE(RAMI, RUE

SEBTA, 2 ETAGE, BUREAU(N 8

RC : 412.153

تمديد الغرض االجتم2عي
  BERKANE ( وفق2 ملحرر شركة)

بت2ضيخ (TRADING SARL.AU 

  16) 2ضس)2121)قرض الشريك الوحيد

) 2 يلي):)

االجتم2عي) الغرض  تمديد  (-

الوس2طة) نش2ط  بإض2فة  للشركة 

التج2ضية.
الق2نو9) 12) ن  البند) تعديل 

ب2لغرض) املتعلق  للشركة  االجتم2عي 

االجتم2عي للشركة).)

تم اإليداع الق2نوني في السجل) (-

بت2ضيخ ب2لداضالبير2ء)  التج2ض1 

16)سبتمبر)2121)تحت ضقم746231.

127 P

SECURITY ASSURANCES
SARL AU

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 

قد) (،2118 5) 2ضس) بت2ضيخ) الرب2ط 

تم توسيع النش2ط التج2ض1 للشركة)

 SECURITY ASSURANCES SARL

AU)ليشمل أير2 وك2لة تحويل أ وال)

 كتب صرافة.

التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 
.112847

128 P

MILQ JUBA
SARL.AU

 AU(CAPITAL(DE : 100 000, 00
MAD

 SIEGE(SOCIAL : BUREAUX
 ADMINISTRATIFS DOMAINE

 ZNIBER AIT HARZALLAH
 BUREAU(N°18 PROVINCE(EL

HAJEB
بيع الحصص االجتم2عية

بت2ضيخ)) املنعقد  املحرر  بمقت�سى 
استنتج الشريك)))) (2119 أغسطس) (7

الوحيد لشركة))MILQ JUBA  2 يلي):
اجتم2عية) حصة  (1111 بيع)
 LES DOMAINES شركة) تمتلكه2 
 MILQ شركة) ضأسم2ل  في  (ZNIBER
 DIANA شركة) لص2لح  (JUBA

.HOLDING
الق2نو9) 6) ن  الفصل) تعديل  (-
األس2�سي للشركة املتعلق ب2لرأسم2ل.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية بمكن2س بت2ضيخ ف2تح أكتوبر)

2119))تحت الرقم)3945.
129 P

DEVOUVERTES ET LOISIRS
CAPITAL :  7.000.000,00 MAD
 SIEGE(SOCIAL : RIVE(DROITE
OUED(BOUREGRAG(SALE, Salé

RC(n° : 4239
تجديد والية أعر2ء

  جلس االداضة
الع2 ة) الجمعية  ملحرر  وفق2 
 DECOUVERTES لشركة) املختلطة 
فبراير) ف2تح  بت2ضيخ  (ET LOISIRS

2119))قرض الشرك2ء) 2 يلي):
تجديد والية أعر2ء) جلس اإلداضة)
 DIANAو زنيبر  غيثة  2ضي2  السيدة 
سنوات) (6 ملدة) (HOLDING SA
تنتهي عند اجتم2ع الجمعية الع2 ة))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
املوافقة على حس2ب2ت السنة امل2لية)

املنتهية في)31)ديسمبر)2123.
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زنيبر) السيد ضض2 إسكندض  تعيي9 
سنوات) (6 عرو  جلس اإلداضة ملدة)
تنتهي عند اجتم2ع الجمعية الع2 ة)
املوافقة على حس2ب2ت السنة امل2لية))

املنتهية في)31)ديسمبر)2124.
استنت2ج انته2ء)والية السيد الط2هر)

 نصف زنيبر وقراض عدم تجديده2).
وفق2 ملحرر  جلس اإلداضة لشركة)
 DECOUVERTES ET LOISIRS
قرض أعر2ء) (2119 يونيو) (25 بت2ضيخ)
 جلس االداضة تجديد والية السيدة)
كرئيسة  جلس) زنيبر  غيثة  2ضي2 
عند) تنتهي  التي  واليته2  ملدة  اإلداضة 
املوافقة) الع2 ة  الجمعية  اجتم2ع 
املنتهية) امل2لية  السنة  على حس2ب2ت 

في31)ديسمبر)2123.  
السجل) في  الق2نوني  اإليداع  تم 
ديسمبر) (16 بت2ضيخ) بسال  التج2ض1 

2118))تحت الرقم)924.
130 P

DECOUVERTES ET LOISIRS 
CAPITAL : 7.000.000,00 MAD
 SIEGE(SOCIAL : RIVE(DROITE
OUED(BOUREGRAG(SALE, Salé

RC : 4239
ضفع ضأسم2ل الشركة

الع2 ة) الجمعية  ملحرر  وفق2 
 DECOUVERTES لشركة) املختلطة 
فبراير) ف2تح  ( بت2ضيخ) (ET LOISIRS

2119)قرض أعر2ء) جلس االداضة)).
الشركة  ن) ضأسم2ل  -تخفيض 
بإد 2ج) (1 41.111.111,11)دضهم الى)
الى))) برفعه  للخس2ئر  تبوع2  جزئي 
طريق) عن  دضهم  (7.111.11,11
االداء.))))))))))))))))))))) ديو9  ستحقة  املق2صة  ع 
بت2ضيخ) اإلداضة  ملحرر  جلس  وفق2 
قرض أعر2ء) جلس) (2119 يونيو) (28
اإلداضة استنت2ج ضفع ضأسم2ل الشركة)

نه2ئي2 وب2لت2لي:
الق2نو9) 8) ن  البند) تعديل 

األس2�سي للشركة).
السجل) في  الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ض1 بسال بت2ضيخ ف2تح أغسطس)

2119)تحت الرقم)589.
131 P

  DOMAINE LIVIA 
SARL.AU

 CAPITAL(SOCIAL :  VINGT(DEUX
 MILLIONS TROIS CENT MILLE
DIRHAMS 22.300.000,00 MAD

 SIEGE(SOCIAL :  BUREAUX
 ADMINISTRATIF DOMAINE
 ZNIBER AIT HARZALLAH

 PROVINCE EL HAJEB WILAYA
 DE MEKNES TAFILALET

BUREAU(N 1
RC : 27.731

تجديد والية  سير الشركة
 DOMAINEشركة ملحرر  وفق2 
 2121 يونيو) (31 بت2ضيخ) (LIVIA
والية) تجديد  الوحيد  الشريك  قرض 
كمسيرة) زنيبر  غيثة  2ضية  السيدة 
الشركة ملدة ثالث سنوات تنتهي عند)
املوافقة) الع2 ة  الجمعية  اجتم2ع 
في املنتهية  امل2لية  الحس2ب2ت   على 

 31)ديسمبر)2122.
السجل) في  الق2نوني  اإليداع  تم 
17)سبتمبر) التج2ض1 بمكن2س بت2ضيخ)

2121)تحت ضقم)2778 .
132 P

 DOMAINES VITICOLES DES
 ZAYANES

SARL.AU
 CAPITAL(SOCIAL :  TROIS

 MILLIONS SIX CENT MILLE
DIRHAMS    3.600.000,00DHS
 SIEGE(SOCIAL :  BUREAUX

 ADMINISTRATIFS DOMAINE
 ZNIBER AIT HARZALLAH

 PROVINCE EL HAJEB WILAYA
 DE MEKNES TAFILALET
BUREAU(N° 9 MEKNES

RC : 24.227
تجديد والية  سير الشركة

شركة)))))))))))))))) ملحرر  وفق2 
 DOMAINES VITICOLES DES
 2121 يونيو) (31 ( بت2ضيخ) (ZAYANES
والية تجديد  الوحيد  قرضالشريك 

كمسيرة) زنيبر  غيثة  2ضية  السيدة  (

للشركة ملدة ثالث سنوات تنتهي عند)

املوافقة))))) الع2 ة  الجمعية  اجتم2ع 

االجتم2عية) السنة  حس2ب2ت  على 

املنتهية في)31)ديسمبر)2122.                                                                 

السجل) في  الق2نوني  اإليداع  تم 

17)سبتمبر) التج2ض1 بمكن2س بت2ضيخ)

2121)تحت ضقم)2781 .

133 P

STE K&S GLOBAL TRADING

SARL

ب2لرب2ط) حرض  عرفي  عقد  حسب 

بت2ضيخ)9)أبريل)2121،)تمت املص2دقة)

على الق2نو9 االس2�سي للشركة ذات)

الخص2ئص الت2لية):

 K&S (: االجتم2عية) التسمية 

.GOLOBAL TRADING

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة.

استيراد) (: االجتم2عي) الهدف 

وتصدير.

 4 أ ل) (157 (: االجتم2عي) املقر 

اض2في ح.1.م.)الرب2ط.

111.111)دضهم  وزعة) (: ضاسم2ل)

حصة اجتم2عية  ن فئة) (1111 الى)

دضهم  حرضة نقدا وهي  وزعة) (111

ك2التي):

 811 (.. بوضاص) خ2لد  السيد 

حصة.

 211 (.... العلو1) س2ضة  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة بعد الت2سيس.

س2ضة) السيدة  تعيي9  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  العلو1  سيرة 

 حدودة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 

التج2ضية ب2لرب2ط تحت ضقم السجل)

التج2ض1)151483.

134 P

STE CFG GESTION
يوليو) (31 بموجب  داولة بت2ضيخ)
التدبير) شركة  إداضة  ملجلس  (2119

»CFG GESTION«)تقرض  2 يلي:
الوديعة) املؤسسة  تغيير 
  CFG للتوظيف) املشترك  للصندوق 

TRESOCORP)))؛
تعديل عموالت االكتت2ب وإع2دة)
الشراء)للصندوق املشترك للتوظيف

)»CFG TRESOCORP«)؛
التعديالت  وضوع) هذه  وك2نت 
تجديد الرخصة املمنوحة  ن طرف)
الرس2 يل) لسوق  املغربية  الهيأة 
 2121 نونبر) (31 بت2ضيخ) (»AMMC«

 .GP21188((تحت ضقم
تم القي2م ب2إليداع الق2نوني بكت2بة)
الربط لدى املحكمة التج2ضية للداض)
البير2ء)بت2ضيخ)21)ابريل)2121)تحت)

ضقم)775251.
135 P

CFG GESTION
 31 بت2ضيخ) بموجب  داولة 
شركة) إداضة  ملجلس  (2119 يوليو)
تقرض (»CFG GESTION«  التدبير)

) 2 يلي):
الوديعة) املؤسسة  تغيير 
 CFG« للصندوق املشترك للتوظيف)

RENDEMENT«؛
تعديل عموالت االكتت2ب وإع2دة)
الشراء)للصندوق املشترك للتوظيف)

»CFG RENDEMENT«)؛
تعديل كيفي2ت االكتت2ب وإع2دة)
الشراء)للصندوق املشترك للتوظيف)

»CFG RENDEMENT«)؛
التعديالت  وضوع) هذه  وك2نت 
تجديد الرخصة املمنوحة  ن طرف)
الرس2 يل) لسوق  املغربية  الهيأة 
نونبر2121  (27 بت2ضيخ) (»AMMC«

 .GP21179(تحت ضقم
تم القي2م ب2إليداع الق2نوني بكت2بة)
الربط لدى املحكمة التج2ضية للداض)
البير2ء)بت2ضيخ)21)ابريل)2121)تحت)

ضقم)775249.
136 P
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 STE  ISSLA
SARL

ت2سيس شركة
 29 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) وضع  تم  (،2121  2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  االس2�سي 
املعطي2ت) تحت  وذلك   حدودة 

الت2لية):
.STE ISSLA SARL(:(التسمية

:) نعش عق2ض1،) الشركة) غرض 
أشغ2ل التجزئة وأشغ2ل البن2ء.

واد) (،6 ط2لع) تجزئة  (41 (: املقر)
الذهب تم2ضة.

ب) الشركة  حددت  دة  (: املدة)
99)سنة ابتداء) ن ت2ضيخ تسجيله2 في)

السجل التج2ض1.
في) حدد  بلغ  (: الشركة) ضاسم2ل 
 1111 الى) دضهم  قسمة  (111.111
للواحدة،) دضهم  (111 ب) حصة 

 كتتبة،) حرضة و وزعة ك2لت2لي):
ادحيرش يونس)...)511)حصة.

ادحيرش شكيب).....)511)حصة.
املجموع).......)1111)حصة.

التسيير):)وحيد للشركة  ن طرف)
للبط2قة) الح2 ل  شكيب  ادحيرش 

.AD91749(الوطنية ضقم
للنظ2م) الق2نوني  االيداع  تم 
ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الشركة 

وذلك بت2ضيخ)21)أبريل)2121.
سجلت الشركة ب2لسجل التج2ض1)

ضقم):)775251.
 قتطف قصد االشه2ض

137 P

 STE DOCAMAN EXPRESS
SARL AU

الغير) الع2م  الجمع  بمقت�سى 
قرض) (،2121 أبريل) (19 الع2د1 بت2ضيخ)

املسير الوحيد للشركة  2 يلي):
12) كرض) تحويل املقر االجتم2عي)
3)املحيط الرب2ط الى) زنقة لبن92 ضقم)
 3 تجزئة ضي2ض أوالد  ط2ع سكتوض)

ضقم)217)تم2ضة.
تغيير البند)4،)للق2نو9 االس2�سي.

اسئلة  ختلفة.

كت2بة) لدى  الق2نوني  االيداع  تم 
ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم) تحت  (،2121 أبريل) (26 بت2ضيخ)

.113121
سجل تج2ض1 ضقم)148561.

 قتطف قصد االشه2ض

138 P

 STE CAPITAIN TANSITA
SARL AU

تم بت2ضيخ)16)أبريل)2121)اجتم2ع)
ع2م استثن2ئي حدد بموجبه النق2ط)

االتية):
في) دضهم  (411.111 زي2دة) تمت 
ضاسم2ل) ليصبح  الشركة  ضاسم2ل 
دضهم عوض2 عن) (511.111 الشركة)

111.111)دضهم.
بخلق) الزي2دة  هذه  تمت  وقد 
دضهم لكل) (111 4111)حصة بقيمة)
الج2ض1) الحس2ب  بواسطة  حصة 
للحصص) الجديد  التقسيم  ليصبح 

على الشكل الت2لي):
 5111 (.... الخن2ت) عزيز  السيد 

حصة.
تحيي9 الق2نو9 االس2�سي للشركة.

 23 بوم) الق2نوني  االيداع  تم 
لدى املحكمة التج2ضية) (2121 أبريل)

بمراكش تحت ضقم)123347.
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 DOMAINES VITICOLES DE
 BOUFFEKRANE

SARL.AU
 CAPITAL(SOCIAL :  DOUZE

 MILLIONS  TROIS(CENT(MILLE
DIRHAMS    (12.300.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL :  BUREAUX

 ADMINISTRATIFS DOMAINE
 ZNIBER AIT HARZALLAH

.PROVINCE EL HAJEB
RC : 24.233

تجديد والية  سير الشركة
  DOMAINES(وفق2 ملحرر شركة
 VITICOLES DE BOUFFEKRANE
قرضالشريك) (2121/16/31 ( بت2ضيخ)
تجديد والية السيدة غيثة) ( الوحيد)

 2ضية زنيبر كمسيرة الشركة ملدة ثالث)
سنوات تنتهي عند اجتم2ع الجمعية)
الع2 ة املوافقة على حس2ب2ت السنة)
االجتم2عية املنتهية في)31/12/2122                                                                 
في) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ بمكن2س  التج2ض1   السجل 
 17)سبتمبر)2121)تحت ضقم)2777.
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FITECO
SARL

CABINET COMPTABLE AGREE

 STE GRAND INVEST
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة 
بشريك وحيد

ضاسم2له2 : 111.111 دضهم
 قره2 االجتم2عي : 265  ش2ضع 

الزضقطوني اق2 ة شم�سي الط2بق 9 
ضقم 92 الداضالبير2ء

الحل املبكر
عرفي  ؤضخ) بمقت�سى  ستند 
يوليو) (15 بت2ضيخ) ب2لداضالبير2ء)
ق2م الشريك الوحيد لشركة) (،2121
ذات) شركة  (،GRAND INVEST
وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
دضهم) (111.111 ضأسم2له2) الب2لغ 
  265 ب2لداضالبير2ء،) والك2ئن  قره2 
شم�سي) اق2 ة  الزضقطوني  ش2ضع 
الط2بق)9)الرقم)92،)بتحرير وصي2غة)

قراض الشريك الوحيد وهو ك2لت2لي):
السيد) الشركة،) استق2لة  سير 

العثم2ني يونس.
الحل املسبق للشركة ب2لنظر الى)

استح2لة االستمراضية.
يونس) العثم2ني  السيد  تعيي9 
ضقم) الوطنية  التعريف  )بط2قة 

PZ811526))بصفته  صفي.
  265 (: التصفية) تحديد  حل 
شم�سي  اق2 ة  الزضقطوني  ش2ضع 

الط2بق 9 الرقم 92 الداضالبير2ء.
بكت2بة  الق2نوني  االيداع  جرى 
التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
 762512 ضقم  تحت  ب2لداضالبير2ء 

بت2ضيخ 25 ين2ير 2121.
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STE  DIVINE FARMS
شركة ذات  سؤولية  حدودة

في) عرفي  سجل  عقد  بمقت�سى 

2121)ب2لرب2ط،)قد تم وضع) 5)أبريل)

تحمل) لشركة  االس2�سي  الق2نو9 

الخص2ئص الت2لية):

.STE DIVINE FRAMS(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نونية) الصفة 

 سؤولية  حدودة.
:) ق2ول) االجتم2عي) الهدف 

األشغ2ل) الفالحية،) ب2النشطة 

املتعلقة ب2لبن2ء،)االستيراد وتصدير.
ضاسم2ل):)111.111)دضهم  قسمة)

111)دضهم) 1111)حصة  ن فئة) الى)

للحصة الواحدة  قسمة كم2 يلي):

 511 (.. الدين عطقي) بدض  السيد 

حصة.

 511 (... اسراس) زوهير  السيد 

حصة.

:) ن ف2تح ين2ير الى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2عدا السنة)

االولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

املقر االجتم2عي):)15)ش2ضع االبط2ل)
ضقم)4)اكدال الرب2ط.

التسيير):)بدض الدين عطقي.

بكت2بة  الق2نوني  االيداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

 ،2121 أبريل   21 بت2ضيخ  ب2لرب2ط، 

تحت ضقم 112946.
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STE  SMART CLOTHING
شركة ذات  سؤولية  حدودة

اعال9
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

2121)بسال،)قد تم وضع) )أبريل) في7)

تحمل) لشركة  االس2�سي  الق2نو9 

الخص2ئص الت2لية):

 STE SMART (: التسمية)

.CLOTHING

ذات) شركة  (: الق2نونية) الصفة 

 سؤولية  حدودة.
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الهدف االجتم2عي):) ق2ول بقط2ع)
املتعلقة) االعم2ل  وجميع  النسيج 
االستيراد) االجتم2عي،) ب2لهدف 

وتصدير.
ضاسم2ل):)111.111)دضهم  قسمة)
111)دضهم) 1111)حصة  ن فئة) الى)

للحصة الواحدة  قسمة كم2 يلي):
 511 السيد  حمد ض�سى علوكي)..)

حصة.
 511 (... ص2بر) ادضيس  السيد 

حصة.
:) ن ف2تح ين2ير الى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  2عدا السنة)

االولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
الصن2عي) الحي  (: االجتم2عي) املقر 

حي ضحمة سكتوض د ضقم)1245)سال.
التسيير): حمد ض�سى علوكي.

بكت2بة  الق2نوني  االيداع  تم 
االبتدائية   املحكمة  لدى  الربط 
بسال، بت2ضيخ 22 أبريل 2121، تحت 

ضقم 425.
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 LA CENTRALE VINISPIRIT
SARL AU

.Sarl au(:(الصفة الق2نونية
 18 العرفي) العقد  تسجيل  ت2ضيخ 
 2ضس)2121)والتي تحمل الخص2ئص)

الت2لية):
الهدف االجتم2عي):

توزيع نصف جملة لنبيذ الخموض)
وجميع املشروب2ت الكحولية األخرى)؛
الخموض) وتسويق  استيراد 
وجميع) الكحولية  واملشروب2ت 

املنتج2ت األخرى ذات الصلة.
اإليج2ض،)) أو  التأجير  إداضة  حي2زة 
جميع) وتشغيل  وتطوير  إنش2ء)
لالستخدام) املخصصة  العق2ضات 

السكني التج2ض1 أو املنهي أو اإلداض1.
ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)
 قسم إلى)1111)حصة  ن فئة)111 
الواحدة  وزعة على) للحصة  دضهم 

الشكل الت2لي):

 1111 (: الس2ئح) السيد  2 و9 

حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

:)عي9 عتيق أوالد) املقر االجتم2عي)

13)الصخيرات) السال ة شرقي  تجر)

تم2ضة.
التسيير):) ن طرف السيد  2 و9)

الس2ئح.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

ب2ملحكمة االبتدائية بتم2ضة تحت ضقم)

.132783
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STE SATICE COSMETICS
SARL

 31 العرفي) العقد  تسجيل  ت2ضيخ 

تحمل) والتي  ب2لرب2ط  (2121  2ضس)

الخص2ئص الت2لية):

استيراد) (: االجتم2عي) الهدف 

لجميع) تسويق  بيع  شراء) وتصدير 

و ستحررات) التجميل   نتج2ت 

وأجهزة) واالكسسواضات  التجميل 

املنتج2ت)) جميع  البدنية،) اللي2قة 

الصيدالنية شبه الطبية واالصن2ف)

العال 2ت) جميع  تمثيل  املتنوعة،)

التج2ضية.

وعمو 2 قي2م بكل املعطي2ت التي)

قد تس2هم في تنمية الشركة وتب2دل)

الغير  ب2شرة) التجهيزات املب2شرة أو 

لجميع املب2ني.
ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)

فئة) حصة  ن  (1111 الى)  قسم 

الواحدة  وزعة) للحصة  111دضهم 

بي9 الشرك2ء)على الشكل الت2لي):

السيد ص2بر الوالي)...)511)حصة.

 511 (.. ( كوضيب2) السيدة  2ضي2 

حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

الت2سيس النه2ئي.

:) ن ف2تح ين2ير الى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2عدا السنة)

االولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

املقر االجتم2عي):)54)زنقة تنسيفت)

شقة ضقم)1)أكدال الرب2ط.

:) ن طرف السيد ص2بر) التسيير)

الوالي والسيدة  2ضي2 كوضيب2.

وكذلك التوقيع كل  ن السيدا9)

ص2بر الوالي و 2ضي2 كوضيب2.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

ب2ملحكمة التج2ضية ب2لرب2ط تحت ضقم)

 N°DU REGISTRE DE  151515
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 STE PURE RENOVATION

COMPANY
SARL AU

في) العرفي  العقد  تسجيل  ت2ضيخ 

12) 2ضس)2121)ب2لرب2ط والتي تحمل)

الخص2ئص الت2لية):

انواعه،) بجميع  البن2ء) (: الهدف)

البن2ء)وتشيد عم2ضات للبيع  ن أجل)

السكن أو التج2ضة وانع2ش العق2ض1)

بجميع أنواعه.

املعطي2ت) بجميع  قي2م  وعمو 2 

الشركة) تنمية  في  تس2هم  قد  التي 

انواعه  ن) وكذلك االنع2ش بجميع 

التقسيم املب2ني،)ت2جير،)بيع الشراء،)

الغير) أو  املب2شرة  التجهيزات  وتب2دل 

املب2شرة لجميع املب2ني.

ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)

فئة) حصة  ن  (1111 الى)  قسم 

الواحدة  وزعة) للحصة  111دضهم 

بي9 الشرك2ء)على الشكل الت2لي):

السيد بوك2م عبد الرزاق)...)1111 

حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

الت2سيس النه2ئي.

:) ن ف2تح ين2ير الى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2عدا السنة)

االولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

زنقة ض2يت) (6 (: االجتم2عي) املقر 
 16 ضقم) شقة  الرابع  الط2بق  عوى 

أكدال الرب2ط.
:) ن طرف السيد بوك2م) التسيير)

عبد الرزاق.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 
ب2ملحكمة التج2ضية ب2لرب2ط تحت ضقم)
 N°DU REGISTRE DE  151519
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STE YLARA HOLDING
شركـة  س2همة

  ضأسم2له2 : 11.111.111 دضهم
 قره2 االجتم2عي :  بتطوانـ 39 

املنطقة الصن2عية
السجل التج2ض1 ضقم :   71.27
 الئمة النظ2م األس2�سي للشركة

 ع  قتري2ت الق2نو9 ضقم 12ـ78
 و الق2نو9 ضقم 19ـ21 املغير و املتمم 

بموجبه الق2نو9 95ـ17 الخ2ص 
بشرك2ت املس2همة 

إ9 الجمعية الع2 ة غير الع2دية) (
(،2121 أبريل) (14 بت2ضيخ) املنعقدة 
قد) (، اإلداضة) ب2قتراح  ن  جلس 

قرضت:
للشركة) األس2�سي  النظ2م   الئمة 
12ـ78  ضقم) الق2نو9   ع  قتري2ت 
املغير و املتمم) 19ـ21) و الق2نو9 ضقم)
الخ2ص) 95ـ17) الق2نو9) بموجبه 

بشرك2ت املس2همة.
الث2لث  ن) الفصل  تحديث 
اعتم2د) و  للشركة  األس2�سي  النظ2م 

نظ2م أس2�سي جديد.
تم القي2م ب2إليداع الق2نوني بكت2بة الربط لدى)

املحكمة اإلبتدائية بتطوا9 بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)تحت ضقم.)1892.   

عن املستخلص والبي2ن2ت
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STE CLINITAL
SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة
ت2سيس شركة

في عرفي  ؤضخ  عقد   بمقت�سى 
قد تم ت2سيس) (،2121 ) 2ضس) (21  
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تحمل الخص2ئص الت2لية):)
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.CLINITAL SARL(:(التسمية
ذات) شركة  (: الق2نونية) الصفة 

 سؤولية  حدودة.
تصميم) (: االجتم2عي) الهدف 
البرا ج) وتسويق  واداضة  وتطوير 

والتطبيق2ت.
والتسويق) االداضة  انشطة  جميع 

للمواقع والتطبيق2ت.
على  نص2ت) املس2ح2ت  تسويق 

االنترنيت والشبك2ت االجتم2عية.
خد 2ت للشرك2ت واالفراد.

الوس2طة التج2ضية.
دضهم  قسم) (11.111 (: ضاسم2ل)
دضهم) (111 حصة  ن فئة) (111 الى)

للحصة الواحدة كم2 يلي):
 71 (.... شلواح) صفوا9  السيد 

حصة اجتم2عية.
السيد ديوض1 يوسف)...)11)حصة)

اجتم2عية.
اضسموك) السيدة ف2طمة الزهراء)

... 11)حصة اجتم2عية.
 11 (.... اضسموك) كوثر  السيدة 

حصة اجتم2عية.
حصة) (111 (..... املجموع)

اجتم2عية.
ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

الت2سيس النه2ئي.
:) ن ف2تح ين2ير الى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  2عدا السنة)

االولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
زنقة واد زيز) (4 (: املقر االجتم2عي)
الط2بق الث2لث،)الشقة ضقم)7)اكدال)

الرب2ط.
:)تسير الشركة  ن طرف) التسيير)

السيد صفوا9 شلواح.
ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 
التج2ضية ب2لرب2ط تحت ضقم)112614 

والسجل التج2ض1 ضقم)151161.
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STE JZONE
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة 
بشريك وحيد

السجل التج2ض1 ضقم : 151139
في عرفي  ؤضخ  عقد   بمقت�سى 
ت2سيس) تم  قد  (،2121 ين2ير) (19  
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد والتي تحمل الخص2ئص)

الت2لية:

 STE JZONE SARL (: التسمية)
.AU

ذات) شركة  (: الق2نونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

شركة) (: االجتم2عي) الهدف 
 تخصصة في االستش2ضة والتسيير في)
الخد 2ت) وأنشطة  املعلو 2ت،) نظم 
األخرى في إداضة الجودة داخل املغرب)

وخ2ضجه.
برا ج) االلكترونية،) التج2ضة 
تكنولوجي2 املعلو 2ت واداضة وتطوير)
عبر) واالعال9  املهنية  البواب2ت 

االنترنيت.
دضهم  قسم) (11.111 (: ضاسم2ل)
دضهم) (111 حصة  ن فئة) (111 الى)

للحصة الواحدة كم2 يلي):
السيدة اوضاغ س2ضة)....)111)حصة)

اجتم2عية.
حصة) (111 (...... املجموع)

اجتم2عية.
ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

الت2سيس النه2ئي.
:) ن ف2تح ين2ير الى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  2عدا السنة)

االولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
زنقة واد زيز،) (4 (: املقر االجتم2عي)
الط2بق الث2لث،)الشقة ضقم)7)أكدال)

الرب2ط.
:)تسير الشركة  ن طرف) التسيير)

السيدة اعبيد1 فتيحة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 
التج2ضية ب2لرب2ط تحت ضقم)112657 

والسجل التج2ض1)151139.
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MAITRE BOUCHRA LAHRI
NOTAIRE

 HAY ESSALAM BLOC N° 7 2EME ETAGE
TEL : 15.37.51.19.87

E-MAIL(:(BOUCHRALARI@GMAIL.COM

STE BLAMD
SARL

الجمع) تقرير  حرر  نه2ية  عقب 
بال د) لشركة  االستثن2ئي  الع2م 
تقرير) تم  (BLAMD SARL  ش.م.م.)

 2 يلي):

تفويت جميع حصص أسهم كل)

ادضيس  حيب والعربي) (:  ن الس2دة)

 حيب لف2ئدة ابراهيم  حيب  حمد)

 حيب.

تعيي9 السيد ابراهيم  حيب  سير)

شريك.

ب2لسجل) الق2نوني  االيداع  ضقم 

 21/58 سليم92) بسيد1  التج2ض1 

بت2ضيخ)4) 2ضس)2121.
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فيط2 كوم)

 ـكـتـب الـحسـ2بــ2ت و الـجـبـ2يــ2ت

)واسـتشــ2ضة الــمـقــ2والت

31)زنقة لبن92 الشقة ضقم)8)حي املحيط))

-الرب2ط)-

اله2تف):)-037 -72 -30 12

 STE BAHAJJOUB SAAD

DESIGN
(SARL(

capital : 10 000 Dhs 

 Siege : 3, ISKANE(N°14        

   GUICHE LES OUDAYAS RABAT

R.C : 72991/Rabat

الحل املسبق للشركة
الع2م) املحرر  بمقت�سى 

الشركة) بمقر  املنعقد  االستثن2ئي 

ب2لرب2ط))بت2ضيخ)5) 2ضس)2121،))قرض)

 BAHAJJOUB SAAD شركة) شرك2ء)

DESIGN SARL)) 2 يلي):

الحل املسبق للشركة.)

ب2حجوب) حسن  (: السيد) تعيي9 

 صف للشركة.))

فسخ):)عقد كراء)الشركة.

ب2لعنوا9) التصفية  تحديد  قر 

 3, ISKANE N°14 GUICHE ( الت2لي:)

LES(OUDAYAS,(-RABAT

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (7 بت2ضيخ) ب2لرب2ط  التج2ضية 

2121،)تحت ضقم)112955،)السجل)

التج2ض1 ضقم)72991)الرب2ط.
لالستش2ضة و التنبيه

فيط2 كوم
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فيط2 كوم)
 ـكـتـب الـحسـ2بــ2ت والـجـبـ2يــ2ت

)واسـتشــ2ضة الــمـقــ2والت
31)زنقة لبن92 الشقة ضقم)8)حي املحيط)

الرب2ط)-
اله2تف)15 37 72 31 12

 STE AB RENOVATION
SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة)
ضاسم2له2 : 111.111 دضهم

  قره2 االجتم2عي : 15 ش2ضع 
األبط2ل، إق2 ة ضقم 4 أكدال - 

الرب2ط
 14 عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  ( (،2121 أبريل)
ذات  سؤولية  حدودة)،الخص2ئص)

الت2لية:
ذات) شركة  (: الق2نونية) الصفة 

 سؤولية  حدودة.
 STE AB (: التسمية)

.RENOVATION
الهدف):)أعم2ل البن2ء)والترصيص;
ش2ضع) (15 االجتم2عي:) املقر 
األبط2ل،)إق2 ة ضقم)4)أكدال)-)الرب2ط
يوم) ابتداء) ن  سنة  (99: املدة)

التأسيس.
حدد) االجتم2عي:) الرأسم2ل 
 111.111 في) االجتم2عي  الرأسم2ل 
دضهم)) قسمة إلى)1111)حصة بقيمة)

111)دضهم لكل حصة  قسمة بي9:
يمتلك خمس) (: السيد علي ابراغ)

 2ئة))511))حصة.
(: و لوك) اللطيف  عبد  السيد 

يمتلك خمس  2ئة))511))حصة.
السنة االجتم2عية:) ن ف2تح ين2ير)

إلى31)ديسمبر.
السيد) تعيي9  تم  الشركة:) تسيير 
»علي ابراغ«)و»عبد اللطيف و لوك«)

 سيرا9 للشركة ملدة غير  حددة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 27/14/2121 بت2ضيخ) التج2ضية 

ب2لرب2ط.)
 151619 التج2ض1:) السجل  ضقم 

الرب2ط.
لالستش2ضة والتنبيه

فيط2 كوم.
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 STE IMPRIMERIE

CARREFOUR
السجل التج2ض1 ضقم : 7495 سال

قفل الشركة
بعقد عرفي  ؤضخ في ف2تح  2ضس)

قرض الجمع الع2م االستثن2ئي) (،2121

للشرك2ء) 2 يلي):

قفل وتصفية الشركة.

التشطيب على السجل التج2ض1.

ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 

 36444 ضقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بت2ضيخ)19)أبريل)2121.

153 P

STE  BRIDE BY IM
SARL

سجل تج2ض1 ضقم : 144173

تحويل املقر االجتم2عي للشركة
بت2ضيخ عرفي  ؤضخ   بعقد 

 5)أغسطس)2121،)و سجل ب2لرب2ط)

تم  2 يلي):

العنوا9) الى  الشركة  تغيير  قر 

الت2لي):

ت2بريكت) (57 ضقم) القدس  ش2ضع 

سال.

ب2ملحكمة)) الق2نوني  االيداع  تم 

11) 2ضس) بت2ضيخ) ب2لرب2ط،) التج2ضية 

2121،))تحت ضقم)111643.
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STE B&C EVENTS
شركة  حدودة  سؤولية

 ذات شريك وحيد

ضاسم2له2 : 11.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : زنقة سو ية 

اق2 ة شهرزاد 3 الط2بق 5 ضقم 22 

النخيل الداضالبير2ء

السجل التج2ض1 ضقم : 314849

الع2د1) الغير  الع2م  للجمع  طبق2 

 2119 نونبر) (14 بت2ضيخ) املؤضخ 

(،2119 ديسمبر) (13 واملسجل بت2ضيخ)

قرض  2 يلي):

فسخ الشركة قبل اوانه2.
لحسيني) هند  السيدة  تعيي9 

كمصفية للشركة.
زنقة) ( تعيي9  قر تصفية الشركة)
 5 الط2بق) (3 اق2 ة شهرزاد) سو ية 

ضقم)22)النخيل الداضالبير2ء.
بكت2بة) الق2نوني  االيداع  تم 
التج2ضية) ب2ملحكمة  الربط 
ديسمبر) (19 بت2ضيخ) ب2لداضالبير2ء)

2119،)تحت ضقم)724121.
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 STE CONCASSAGE
CHARAKA

SARL
ت2سيس شركة

 7 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القواني9) انش2ء) تقرض  (،2121 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  التنظيمية 

املحدودة خص2ئصه2 ك2لت2لي):
 STE CONCASSAGE (: التسمية)

.CHARAKA SARL
املوضوع):)خلق واستغالل املح2جر)

واملق2لع.
االجتم2عية) شراءالحصص 

والسندات في شرك2ت اخرى.
املنتج2ت) تأجير  شراء،) بيع،)
والعت2د واملواد واملعدات ذات الصلة)

بغرض الشركة.
املقر االجتم2عي):)قنيطرة)23)ش2ضع)
انوال،)عم2ضة فلوض1)11،) كتب ضقم)

4) يموس2س.
سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

ت2سيسه2 النه2ئي.
91.111)دضهم2  قسمة) (: ضاسم2ل)
الى)111)حصة اجتم2عية بقيمة)111 
الشرك2ء) على  للحصة  وزعة  دضهم 

ك2لت2لي):
السيد ق2زوز فؤاد)....)378)حصة.

 271 (... سلم92) اخربيش  السيد 
حصة.

 126 (.... احمد) اخمول  السيد 
حصة.

 126 (... السيدة فراجي  صطفى)
حصة.

املجموع)...........)911)حصة.
:)تم تعيي9 الس2دة ق2زوز) التسيير)
كمسيرين) اخمول،) واحمد  فؤاد 

للشركة ملدة غير  حدودة.
1ين2ير) ابتداء) ن) (: السنة امل2لية)

الى)31)ديسمبر.
الق2نوني) %لالحتي2ط  (5 (: االضب2ح)
والب2قي  خصص حسب قراض الشرك2ء.
بكت2بة) الق2نوني  االيداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
بقنيطرة،)22)أبريل)2121،) ع تقييد))
61249) ن) ضقم) التج2ض1  السجل 

السجل االير2حي.
للخالصة واالش2ضة
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STE EL MANZEH DU SUD
تعديالت ق2نونية

 STE EL MANZEH (: التسمية)
.DU SUD

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املقر الرئي�سي):)الحي االداض1 ش2ضع)
 نويل زنقة)9)الط2بق االول العيو9.

الجمع)) ملداوالت  طبق2  (: املوضوع)
(،2121 أبريل) (21 الغير ع2د1 بت2ضيخ)

قرض املش2ضكو9  2 يلي):
طرف) حصة  ن  (111 تفويت)
السيدة) الى  خلوق  سكينة  السيدة 

زهرة بلكزيز.
العنوا9) الى  الشركة  تغيير  قر 
الت2لي):)42)ش2ضع الس2قية الحمراء)حي)

الشهداء)العيو9.
بكت2بة) الق2نوني  االيداع  تم 
الربط ب2ملحكمة االبتدائية ب2لعيو9)
ضقم) تحت  (،2121 أبريل) (22 بت2ضيخ)

.2121/1296
157 P

STE TARFAYA TRAVEL
تعديالت ق2نونية

 STE TARFAYA (: التسمية)
.TRAVEL

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املقر الرئي�سي):)ش2ضع احمد حيدض)
الحي الجديد طرف2ية.

الجمع)) ملداوالت  طبق2  (: املوضوع)
(،2121 أبريل) (21 الغير ع2د1 بت2ضيخ)

قرض املش2ضكو9  2 يلي):
طرف) حصة  ن  (511 تفويت)
السيد) الى  سوس92  السيد  حمد 

ابراهيم سوس92.
سوس92) ابراهيم  السيد  تعيي9 

كمسير وحيد للشركة.
للشركة) الق2نوني  الشكل  تغيير 
املسؤولية) ذات  شركة  ليصبح 

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
بكت2بة) الق2نوني  االيداع  تم 
الربط ب2ملحكمة االبتدائية ب2لعيو9)
ضقم) تحت  (،2121 أبريل) (22 بت2ضيخ)

.2121/1295
158 P

STE SBCI3D
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : N°19 KISSARIAT

 BOUTALBI AV LAAYOUNE AIT
MELLOUL

 5 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
أبريل)2121،)تم ت2سيس شركة ذات)
 سؤولية  حدودة ب2ملميزات الت2لية):

 SBCI3D شركة) (: التسمية)
ش.م.م.ش.و.

19)قس2ضية) :)ضقم) املقر االجتم2عي)
بوط2لبي ش2ضع العيو9 ايت  لول.

دضهم) (111.111 (: الراسم2ل)
فئة) حصة  ن  (1111 على)  قسمة 

111)دضهم.
الهندسية) الدضاسة  (: الهدف)

واالستش2ضات والخد 2ت الهندسية.
نوض) السيد  (: واملسير) الشريك 

الدين البونجيمي.
املدة):)99)سنة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 
أبريل) (13 بت2ضيخ) ب2نزك92  االبتدائية 
التج2ض1) السجل  ضقم  تحت  (،2121

.23113
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أك2كونت2))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ضقم)26)عم2ضة املستقبل ش2ضع ابن العربي))))))))))))

الحي الصن2عي-أك2دير)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 STE BOUGARFA FISH

 SARL

الع2م) الغير  الجمع  بموجب  قرض 

نونبر) (15 بت2ضيخ) املنعقد  الع2د1 

2119) 2 يلي):

بيع حصص الشركة):)

 EL السيد) حصص  تفويت  تم 

 ALAOUI MOULAY BRAHIM  ....

 AMAR KASS(511)حصة الى السيد

OMAR ..... 511 حصة.

توزيع ضأسم2ل الشركة:

 AMAR KASS OMAR ... السيد)

1111)حصة)...)111.111)دضهم.

استق2لة  سير):)

 EL ALAOUI السيد) استق2لة 

MOULAY BRAHIM) ن  نصبه)

كمسير للشركة.

))تعيي9 املسيرالجديد):

  AMAR KASS OMAR السيد)

الح2 ل للبط2قة))ضقم)J83212) سير)

الوحيد للشركة.)))))

)اال ر2ء):)

اإل ر2ء)) أ9  الشركة  قرضت 

 AMAR KASS السيد) هو  الوحيد 

ضقم) للبط2قة  الح2 ل  (OMAR

.J83212

تم) االجتم2عي:) املقر  ( تحويل) ( (

اإلجتم2عي) التج2ض1  املقر  تحويل 

 8 ضقم) الحرية  ( ش2ضع) للشركة  ن 

الى املقر الجديد  تجر) سيد1 إفني 

ضقم)5) ين2ء))سيد1 افني.

)تجديد الق2نو9 االس2�سي للشركة.

الق2نوني) السجل  إيداع  تم 

ب2ملحكمة) الربط  بكت2بة  التج2ض1 

ديسمبر) (31 اإلبتدائية بتزنيت بت2ضيخ)
2119،)ضقم)748))ضقم),سجل التج2ض1))

.1919
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أك2كونت2))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ضقم)26)عم2ضة املستقبل ش2ضع ابن العربي))))))))))))

الحي الصن2عي-أك2دير)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 STE NOURTICK MAROC

 SARL

حل قبل االوا9
الع2م) الغير  الجمع  بموجب  قرض 

الع2د1 املنعقد بت2ضيخ ف2تح ديسمبر)

2121) 2 يلي):

 STE NOURTICK(9حل قبل االوا

.MAROC SARL

الحكيم) عبد  السيد  تعيي9 

الصوني لتصفية حس2ب الشركة.

فيه) سيصفى  الذ1  املقر  تعيي9 

 4 بلوك) (114 ضقم) الشركة  حس2ب 

ش2ضع الوحدة الحرش ايت  لول.

بكت2بة) الق2نوني  االيداع  تم 

الربط ب2ملحكمة اإلبتدائية ب2نزك92)

  346 ضقم) (،2121 فبراير) (11 بت2ضيخ)

السجل التج2ض1))ضقم)21173.
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STE  UNIVERS JOUETS

 SARL

حل قبل االوا9
الع2م) الغير  الجمع  بموجب  قرض 

ين2ير) (21 بت2ضيخ) املنعقد  الع2د1 

2121) 2 يلي):

 STE UNIVERS االوا9) حل قبل 

.JOUET SARL

تعيي9 السيد حربوش عبد الرزاق)

لتصفية حس2ب الشركة.

فيه) سيصفى  الذ1  املقر  تعيي9 

زنقة) (11 ضقم) ضقم  الشركة  حس2ب 

552)اضاك بواضك92 اك2دير.

بكت2بة) الق2نوني  االيداع  تم 

ب2ك2دير) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

  98542 ضقم) 3) 2ضس2121،) بت2ضيخ)

السجل التج2ض1))ضقم)21695.
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STE   UNIKSOL
 SARL  

ضاسم2له2):)31.111)دضهم
 قره2 االجتم2عي : ضقم 6  كرض 

الط2بق السفلي بلوك  »د« ش2ضع 21 
غشت,  خريبكة                                                               
عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 
2121،))سنت) 23) 2ضس) بخريبكة في)
ذات) لشركة  األس2سية  القواني9 
املميزات) له2   سؤولية  حدودة 

الت2لية))):)))))
.STE UNIKSOL SARL(:(التسمية
استش2ضة) بر جة،) (: املوضوع)

(( وتصميم))املعلو ي2ت.)
 P R O G R A M M A T I O N ,
   CONSEIL, CONCEPTION EN

. INFORMATIQUES
6) كرض) ضقم) (: االجتم2عي) املقر 
 21 الط2بق السفلي،)بلوك)»د«)ش2ضع)

غشت.خريبكة.
الشركة) صالحية  :) دة  املدة)
99)سنة،)ابتداء) ن ت2ضيخ) حددت في)
في) إال  التج2ض1  السجل  في  تسجيله2 
في) أو  ألوانه  الس2بق  االنحالل  ح2لة 

ح2لة التمديد.
 31.111 (: االجتم2عي) الرأسم2ل 
دضهم  وزعة إلى)311)حصة  ن فئة)
111)دضهم للحصة واملنسوبة ك2لت2لي)

إلى):
أنس شتوا9))))))):))115)حصة.
ي2سي9 وضزاز1))):))115))حصة.)
يوسف الكود))))):)))91)حصة.

شتوا9))))) أنس  (- عي9) (: التسيير) (
 سير))للشركة ملدة غير  حددة).

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 
الربط ب2ملحكمة االبتدائية بخريبكة)
تحت ضقم) ( (،2121 أبريل) (13 ( بت2ضيخ)
:297))))و ب2لسجل التج2ض1 تحت ضقم)

.6995
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 STE ATLAS TIMNAY
SARL

ضأسم2له2 : 1.511.111 دضهم
 قره2 االجتم2عي : اكلموس ايت 

عي2ش  يدلت

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 

االستثن2ئي املنعقد بت2ضيخ)18)ديسمبر)

 STE ATLAS(2121،)قرض شرك2ء)شركة

TIMNAY SARL)ش.م.م.) 2 يلي):

:) طعم) اض2فة االنشطة الت2لية)

و ف2وض).

قر الجمع الع2م االستثن2ئي تغيير)

الفصل)2) ن النظ2م االس2�سي.

ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 

أبريل) (12 بت2ضيخ) بميدلت  االبتدائية 

 2121/115 ضقم) تحت  (،2121

ب2لسجل التج2ض1 ضقم)1213.
 لخص قصد النشر)

املسير
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STE HAMZAMASIN
SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضأسم2له2 411.111 دضهم

أكلموس ايت عياش ميدلت

الجمع) بمقت�سى  حرر 

بت2ضيخ) املنعقد  االستثن2ئي  الع2م 

 STE(2121/13/26)قرض شرك2ء)شركة

ش.م.م) (HAMZAMASIN SARL 

 2 يلي):

الرفع  ن) الع2م،) الجمع  قرض 

 STE لشركة) االجتم2عي  الرأسم2ل 

ش.م.م) (HAMZAMASIN SARL

إلى) دضهم  (411.111  ن  بلغ)

بمبلغ) أ1  دضهم  (1.911.111  بلغ)

و حرضة) دضهم  كتتبة  (1.511.111

للشرك2ء) الج2ض1  الحس2ب  بمق2صة 

حصة بقيمة) (15.111 وذلك بإنش2ء)

111)دضهم للحصة.

تغيير الفصلي9 الس2دس والس2بع)

كم2) للشركة  األس2�سي  الق2نو9   ن 

يلي):

تبع2) (: الجديد) الس2دس  الفصل 

للرفع  ن الرأسم2ل االجتم2عي أصبح)

الرأسم2ل االجتم2عي كم2 يلي):

(: املصطفى) املقدم  ايت  السيد 

761.111)دضهم.
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(: حمزة) املقدم  ايت  السيد 
571.111)دضهم.

(: املقدم  سي9) ايت  السيد 
571.111)دضهم.

املجموع):)1.911.111)دضهم.
الفصل الس2بع الجديد):)

حدد الرأسم2ل االجتم2عي في  بلغ)
 19111 دضهم  وزع إلى) (1.911.111
دضهم) (111 بقيمة) اجتم2عية  حصة 
و خصصة) كلي2  للحصة،) حرضة 

للشرك2ء)كم2 يلي):
(: املصطفى) املقدم  ايت  السيد 

7611)حصة.
 5711 (: السيد ايت املقدم حمزة)

حصة.
 5711 (: السيد ايت املقدم  سي9)

حصة.
املجموع):)19.111)حصة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ) بميدلت  االبتدائية 
2121/14/12)تحت عدد)2121/114 

ب2لسجل التج2ض1 ضقم)2267.
 لخص قصد النشر
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STE ATLAS CUISINE
SARL
ش.م.م

ضأسم2له2 111.111 دضهم.
ضقم 1 زنقة الري2ضة -  يدلت.

الجمع) بمقت�سى  حرر 
بت2ضيخ) املنعقد  االستثن2ئي  الع2م 
 STE(2121/13/23)قرض شرك2ء)شركة
ش.م.م  2) (ATLAS CUISINE SARL

يلي):
عدن92) نزهة  السيدة  ( استق2لة)
وتعيي9 السيد س2 ي عدن92 كمسير)

للشركة ملدة غير  حدودة.
االستثن2ئي) الع2م  الجمع  قرض 
13) ن النظ2م) و) (12 تغيير الفصلي9)

األس2�سي.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ) بميدلت  االبتدائية 
2121/14/12)تحت عدد)2121/116 

ب2لسجل التج2ض1 ضقم)2485.
 لخص قصد النشر
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مانجمنت كونسيلتين اند 

أكاونت
ش.م.م

شركة بوزنيقة ه2وس ش.م.م
ضأسم2ل : 111.111 دضهم.

املقر االجتم2عي : 61 ش2ضع املغرب 

العربي شقة ضقم 1 ديوض الج2 ع - 

الرب2ط.

يوم) خ2ص  اتف2ق  عقد  بموجب 
املس2همو9) قرض  (2121/14/15

ش.م.م) ه2وس  بوزنيقة  لشركة 

لشركة  حدودة) العقود  تسجيل 

املسؤولية تحمل الخص2ئص الت2لية):

بوزنيقة ه2وس شركة) (: التسمية)

 حدودة املسؤولية.

الرأسم2ل):)111.111)دضهم.

اإلنع2ش) (: االجتم2عي) النش2ط 

العق2ض1 وأشغ2ل البن2ء.

املقر االجتم2عي):)61)ش2ضع املغرب)

(- الج2 ع) ديوض  (1 ضقم) العربي شقة 

الرب2ط.

السيدين) تعيي9  تم  (: التسيير)

كمسيرين) ب2زهر  وعمر  املهد1  املزالي 

للشركة.

األضب2ح) %5) ن  اقتط2ع) تم 

لتأسيس صندوق االحتي2ط2ت.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 2121/14/26 التج2ضية ب2لرب2ط يوم)

تحت ضقم التسجيل)158493.
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 SOCIETE ADDITIVES

SERVICES
SARL AU

بت2ضيخ) املمرية  للعقود  طبق2 
الق2نو9) تحرير  تم  (2121/13/11

الخص2ئص) ذات  لشركة  األس2�سي 

16) 2ضس) بت2ضيخ) واملسجلة  الت2لية 

.2121

الصفة الق2نونية):))شركة  حدودة)

املسؤولية.

الخد 2ت) (: االجتم2عي) الهدف 

الشخصية.

دضهم) (11.111 ( (: الرأسم2ل)
 قسمة إلى)111)حصة  ن فئة)111 

دضهم للحصة.
ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  2عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
املقر االجتم2عي):)حي القدس زنقة)

الشالالت ضقم)422)لعي2يدة سال.
التسيير):)عبد الحي دعب2ز.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 
بسال،) االبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

.33465
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 STE ET TALIMY PIECES
AUTO
SARL

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  بتم2ضة،) (2121/14/15
التأسي�سي لشركة  حدودة) الق2نو9 

املسؤولية.
 STE ET TALIMY (: التسمية)

.PIECES AUTO SARL
ت2جر) (: االجتم2عي) الهدف 
اكسيسواضات أو قطع غي2ض للسي2ضات،)

 صلح  يك2نيكي،)ت2جر.
تجزئة) (53 ضقم) (: املقر االجتم2عي)

الخير  رس الخير تم2ضة.
 دة الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: االجتم2عي) الرأسم2ل 
حصة  ن) (1111 إلى) دضهم  قسمة 
الواحدة) للحصة  دضهم  (111 فئة)

اكتتبت وحرضت كله2  ن طرف):
 511 (: الت2لمي) ط2ضق  (: السيد)

حصة.
السيد):) راد الت2لمي):)511)حصة.

التسيير):)السيد ط2ضق الت2لمي.
السنة االجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)

إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.
الربط) بكت2بة  اإليداع  تم 
بت2ضيخ) بتم2ضة  االبتدائية  ب2ملحكمة 

2121/14/26)تحت ضقم)132799.
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NANTA CONSEIL
SARL

التأسيس
بموجب عقد عرفي ب2لرب2ط بت2ضيخ)
شركة) تأسيس  تم  (2121 فبرير) (23
ب2لصف2ت) ذات  سؤولية  حدودة،)

الت2لية):
التسمية):)ن2نت2 كونس12.

ايت) زنقة  (26 (: االجتم2عي) املقر 
لحسن السوي�سي الرب2ط.

الغرض االجتم2عي):)االستش2ضة في)
التسيير.

املدة):)99)سنة.
الرأسم2ل):)11.111)دضهم  قسمة)
دضهم) (111 حصة  ن فئة) (111 إلى)

للحصة الواحدة،)اكتتبت ك2لت2لي):
السيد):)بيسو9 اضيك جيراضد جو9)

 2ض1)81)حصة.
السيدة):)جميلة ازضوال)21)حصة.
الشركة) تسيير  يتولى  (: التسيير)
جو9) جيراضد  اضيك  بيسو9  السيد 
 2ض1 والسيدة جميلة ازضوال ملدة غير)

 حددة.
للشركة) الق2نوني  اإليداع  تم 
يوم) ب2لرب2ط  التج2ضية  ب2ملحكمة 

2121/14/27)تحت ضقم)4691.
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AMHAIMAR INFO
SARL(D’AU
التأسيس

بموجب عقد عرفي ب2لرب2ط بت2ضيخ)
تأسيس شركة) تم  (2121 29) 2ضس)
بشريك) ذات  سؤولية  حدودة 

وحيد،)ب2لصف2ت الت2لية):
التسمية):)ا هيمر انفو.

زنقة) 12) كرض،) (: املقر االجتم2عي)
لبن92 حي املحيط)-)الرب2ط.

ت2جر) (: االجتم2عي) الغرض 
)ادوات واالت  علو 2تية)،)  ستوضد)

املعلو ي2ت))ت2جر االت).
املدة):)99)سنة.

الرأسم2ل):)11.111)دضهم  قسمة)
دضهم) (111 حصة  ن فئة) (111 إلى)

للحصة الواحدة،)اكتتبت ك2لت2لي):
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السيد):)علي ا هيمر)111)حصة.
الشركة) تسيير  يتولى  (: التسيير)

السيد علي ا هيمر ملدة غير  حددة.
للشركة) الق2نوني  اإليداع  تم 
يوم) ب2لرب2ط  التج2ضية  ب2ملحكمة 

2121/14/26)تحت ضقم)4642.
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EFIBEC

 TRIO FRERE GRAD شركة
TRAV

ش.م.م.ش.و
ضأسم2ل):)111.111)دضهم.

املقر االجتم2عي : دواض بوقالل جم2عة 
 كن2سة الشرقية - ت2زة

تأسيس
توقيع) ذ1  عرفي  عقد  بموجب 
تم) (2121/14/19 بت2ضيخ) خ2ص 
وضع الق2نو9 األس2�سي لشركة ذات)

املميزات الت2لية):
 TRIO FRERE GRAD (: التسمية)

.TRAV
الهدف):)أشغ2ل  ختلفة.

بوقالل) دواض  (: االجتم2عي) املقر 
جم2عة  كن2سة الشرقية ت2زة.

99)سنة انطالق2  ن ت2ضيخ) (: املدة)
تأسيسه2 النه2ئي.

ضأسم2له2)111.111)دضهم  قسمة)
بقيمة) واحدة  كل  حصة  (1111 إلى)
نقدا) بأكمله2  دضهم  حرضة  (1111
 1111 (: لف2ئدة السيد أكراد الته2 ي)

حصة.
اإلداضة):)عي9 السيد أكراد الته2 ي)

 سيرا للشركة.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر.
األضب2ح):)تخصم  ن األضب2ح خمسة)
الق2نوني) االحتي2طي  لتكوين  املئة  في 
لتكوين) يخصص  أو  الب2قي  ويوزع 

احتي2طي إض2في.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2زة) االبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 
وبت2ضيخ) (241 ضقم) إيداع  تحت 

.2121/14/26
بمث2بة  قتطف وبي92
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 La Societé ALMOR

MEDICAL
SARL

بت2ضيخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

03،05)و)2121/12/16،)تم تأسيس)

ذات) لشركة  األس2�سي  النظ2م 

وخص2ئصه2)  سؤولية  حدودة،)

ك2لت2لي):

اسم) الشركة  تأخذ  (: التسمية)

ALMOR MEDICAL SARL

املوضوع):)الغرض  ن الشركة هو):

جميع) في  الشركة  الغرض  ن 

البلدا9 هو القي2م،)لنفسه2 وب2لني2بة)

عن أطراف ثالثة،)بم2 يلي):

وتسويق) وتمثيل  تصنيع  (-

واستيراد وتأجير وبيع وتصدير جميع)

الفحوص2ت املخبرية وجميع املنتج2ت)

املخصصة) امللحق2ت  أو  واملواد 

للقط2ع الطبي.

التركيب والصي2نة وبشكل ع2م) (-

واملنتج2ت) ب2ملواد  تتعلق  خد ة  أ1 

واألصن2ف املذكوضة أعاله.

االختراع) براءات  الحصول على  (-

والتراخيص) التج2ضية  والعال 2ت 

والحصول عليه2 واستخدا ه2.

وتصدير) الب2طن  التع2قد  ن  (-

تح2ليل البيولوجي2 الطبية.

تنظيم الفع2لي2ت العلمية وتدضيب)

املهنيي9 وتعزيز البحث العلمي.

على) الب2طن  التع2قد  ن  (-

االتص2ل) وجسر  الطبية،) الخد 2ت 

في  ختلف) الطبية  الهي2كل  بي9 

البلدا9.

أ1  ع2 لة تتعلق،) وبشكل ع2م،)

كلي2 أو) بشكل  ب2شر أو غير  ب2شر،)

أعاله) إليه2  املش2ض  ب2ملع2 الت  جزئي2 

نش2ط) تطوير  أو  تعزيز  أو  لتسهيل 

الشركة،)وكذلك أ1  ش2ضكة  ب2شرة)

على) أ1  بموجب  غير  ب2شرة،) أو 

اإلطالق،)في املؤسس2ت التي تسعى إلى)

تحقيق أهداف  م2ثلة أو ث2نوية.

تحديد) تم  (: االجتم2عي) املقر 

ف2س،) (: في) للشركة  االجتم2عي  املقر 

شقرو9،) بن  الع2لي  عبد  ش2ضع 

الرابع) الط2بق  زينب  إق2 ة  ك2تب 

 STE عند) 26) وطنة   كتب)

 NOUVELLE ORIENTATION DE

.DOMICILIATION SARL
وتسعو9) تسعة  (: الز نية) املدة 

الشجل) في  تسجيله2  يوم  سنة  ن 

التج2ض1.
ضأسم2ل) تحديد  تم  (: ضأسم2ل)

دضهم) آالف  في  بلغ عشرة  الشركة 

 111 11.111)دضهم  قسمة إلى  2ئة)

دضهم) (111 دضهم) بقيمة  2ئة  سهم 

األسهم) تم تخصيص  والتي  للسهم،)

للشرك2ء،) ق2بل) الت2لي  النحو  على 

 س2هم2تهم):

  Monsieur Farid ACHAIBOU (-

51)سهم.

-)لسيد نبيل بوستة):)25)سهم.

-)السيدة اسم2ء)ه2زم):)25)سهم.

إجم2لي األسهم):)111)سهم.

بتعيي9) الشرك2ء) يقوم  (: اإلداضة)

وحيدة) ه2زم  ديرة  اسم2ء) السيدة 

لفترة غير  حدةدة.

لدى) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية) املحكمة  الربط  كت2بة 

ضقم) تحت  (2121/14/21 في) بف2س 

.2121/1927
بمث2بة  قتطف وبي92
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STE DIGICREA
SARL

اجتم2ع) (2121/12/11 تم بت2ضيخ)

النقط) ع2م استثن2ئي حدد بموجبه 

الت2لية):

الك2ئن س2بق2) الرئي�سي  املقر  نقل 

ضي2ض) إق2 ة  البير2ء) الداض  بطريق 

جوهرة بلوك)C)الط2بق األض�سي الشقة)

1) راكش إلى العنوا9) 3)املكتب ضقم)

الجديد عم2ضة)Les orangiers)املكتب)
الط2بق الث2لث زنقة أبو بكر) (18 ضقم)

الصديق الحي الشتو1)-) راكش.

لدى) الق2نوني  اإليداع  تم  وقد 
في  راكش) التج2ضية  املحكمة 

2121/13/23)تحت ضقم)122131.
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 SOCIETE RAVENET
MANAGEMENT

SARL AU
اجتم2ع) (2121/12/16 ـتم بت2ضيخ)
ع2م استثن2ئي حدد بموجبه النق2ط)

اآلتية):
بت2ضيخ) الشركة  تصفية  (: أوال)

.2121/12/16
السيدة) ذ ة  إبراء) (: ث2ني2)
جنسية) دو  (JOUBERT JOSETTE
التعريف) لبط2قة  الح2 لة  فرنسية 

ضقم)A134111 M)كمحللة للشركة.
بت2ضيخ) الشركة  على  التشطيب 

.2121/12/16
يوم) الق2نوني  اإليداع  تم 
2121/13/29)لدى املحكمة التج2ضية)

بمراكش تحت ضقم)122359.
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STE AYNNAKA
SARL AU

2121/11/12)اجتم2ع) )تم بت2ضيخ)
النقط) ع2م استثن2ئي حدد بموجبه 

الت2لية):
تقليص الهدف االجتم2عي بحذف)

العنصر الت2لي):
-)بيع عبر األنترنيت)))شراء)وإع2دة)
و نتج2ت) الغذائية  املنتج2ت  بيع 

التنظيف).
توسيع الهدف االجتم2عي إلى) (- (2

العن2صر الت2لية):
عبر) املرافقة  الخد 2ت  بيع  (-

األنترنيت.
أ1  نتج) وبيع  وإنت2ج  تصميم  (-

ضقمي.
-)استيراد والتصدير.

لتصبح األنشطة على النحو الت2لي):
غبر) املرافقة  الخد 2ت  بيع  (-

األنترنيت.
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أ1  نتج) وبيع  وإنت2ج  تصميم  (-
ضقمي.

-)استيراد والتصدير.
لدى) الق2نوني  اإليداع  تم  وقد 
في  راكش) التج2ضية  املحكمة 

2121/11/28)تحت ضقم)119985.
176 P

STE RECAMBI GAZ
SARL AU
تأسيس

عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 
تم) (2121 أبريل) (14 بت2ضيخ) ب2لبير2ء)

تأسيس شركة ب2ملواصف2ت الت2لية):
 11 ش2ضع) (75 (: االحتم2عي) املقر 
ين2ير الط2بق األول الشقة)169)الداض)

البير2ء.
البيع) (: االجتم2عي) الهدف 

واالستيراد والتصدير والتج2ضة.
ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 
ب2لشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الرأسم2ل):)111.111)دضهم.

ضازين) حميد  السيد  (: الحصص)
1111)حصة.

تم تعيي9 السيد حميد) (: التسيير)
ضازين الح2 ل للبط2قة الوطنية ضقم)
BK131541) سيرا للشركة ملدة غير)

 حدودة.
تبتدئ  ن) (: االجتم2عية) السنة 

ف2تح ين2ير إلى)31)ديسمبر.
املدة):)تم تحديده2 في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
للداض) التج2ضية  ب2ملحكمة  الق2نوني 
البير2ء)بت2ضيخ)23)أبريل)2121)تحت)
775561)والسجل التج2ض1 ضقم) ضقم)

.511141
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IRVA
SARL

ضأسم2له2 : 3.111.111
 قره2 الداض البير2ء، 3 ش2ضع آيت 

أوضير الداض البير2ء
سجل التج2ض1 15129

الع2م) الجمع  قراض   وجب 
(،2121 8) 2ضس) بت2ضيخ) االستثن2ئي 

ب2لداض البير2ء)قرض الشرك2ء) 2 يلي):

للشركة) االجتم2عي  املقر  نقل 

الداض البير2ء،) (: س2بق2 على العنوا9)

العنوا9) على  اوضير،) آيت  ش2ضع  (،3

الت2لي):

 Pôle urbain et industriel

»OMRANE-SARL«
 Tranche( 4( -( lot( 51( PH( -(Had

Soualem

النظ2م) 4) ن  امل2دة) تعديل 

األس2�سي وفق2 لذلك.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (14 يوم) برشيد،) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)488.
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STE SYSTEME TRAVAUX
SARL

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

لقد تقرض  2 يلي):

الفسخ) على  املص2دقة  تمت 

ابتداء) ن) للشركة  ألوانه  الس2بق 

ت2ضيخه.

 KAMALI YOUSSEF(تعي9 السيد

 صفي للشركة.

التصفية) تحديد  قر 

ابن) عمر  ش2ضع  (44 ب2لداض البير2ء)

الخط2ب برشيد.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (15 يوم) برشيد  االبتدائية 

2121)تحت ضقم)9517.
بي92  ختصر

179 P

DIBATIM
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : CASABLANCA

 - 191 BD(FOUARAT 3ÉME

 ÉTAGE HAY ADIL EL HAY

MOHAMMADI

بموجب عقد عرفي  ؤضخ بت2ضيخ)

3)ين2ير)2121)ب2لداض البير2ء،)قرضت)

الجمع الع2م االستثن2ئي):

125)حصة للسيد س2بيل) تفويت)
طلحة) للسيد  حصة  (125 و) ح2 د 
للسيد) حصة  (125 و) املصطفى 
حصة) (125 و) العزيز  عبد  خط2ب 
 251 و) الواحد  عبد  للسيد خط2ب 
حصة  ن)MARIA SEBBATA)و)251 
لص2لح) (LINA SEBBATA حصة  ن)

السيد ج2في9 سعيد.
التغيير في الشكل الق2نوني للشركة)
 ن شركة ذات  سؤولية  حدودة إلى)
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات)

شريك وحيد.
ح2 د  سبيل  السيد  استق2لة 
وتعيي9  املصطفى  طلحة  والسيد 

السيد ج2في9 سعيد  سيرا وحيدا.
بشكل  الشركة  تلتزم  سوف 
للسيد  الفريد  ب2لتوقيع  صحيح 

ج2في9 سعيد.
الذ1  للشركة  التج2ض1  نقل  قر 

سيتم في
 CTY( TOWEN 21 RUE( DE
 BAPAUME( ÉTAGE 6 QUARTIER
 DE LA GARE BELVEDERE

.CASABLANCA
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ ب2لداض البير2ء)  التج2ضية 

8)أبريل)2121)تحت ضقم)773779.
180 P

IDEAL IMPRESSION
SARL

AU(CAPITAL(DE 95.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : CASABLANCA

 - LOTISSEMENT(HALIOUA
 LOT(N°1 BOULVARD(KHALID

BNOU LOUALID AIN SEBAA
بموجب عقد عرفي  ؤضخ بت2ضيخ)
4)يوليو)2121)ب2لداض البير2ء،)قرضت)

الجمع الع2م االستثن2ئي):
عبد) السيد  هذا،) بموجب 
الرحيم قطيف والسيد ضشيد بحمن)
تفويت) قطيف،) سلوى  ( ( والسيدة)
للحقيقة) الع2دية  الرم2ن2ت  جميع 
هذه) في  شموال  األكثر  والق2نو9 
جبالت،) السيد  حمد  إلى  املسألة،)

الذ1 يقبل):

تسعم2ئة وخمسو9))951))حصة)
له) دضهم  ملوكة  ((111( فئة)  ن 
اللمملوكة) الحصص  جميع  وجعل 
 IDEAL شركة) ضأسم2ل  في  له 
برأسم2ل) (IMPRESSION SARL
إلى) دضهم،) قسمة  ((95.111(
حصة) ((951( وخمسي9) تسعم2ئة 

بقيمة  2ئة))111))دضهم لكل  نهم2.
التغيير في الشكل الق2نوني للشركة)
 ن شركة ذات  سؤولية  حدودة إلى)
ىشركة ذات  سؤولية  حدودة ذات)

شريك وحيد)؛
الرحيم) عبد  السيد  استق2لة 
قطيف وتعيي9 السيد  حمد جبالت)

 سيرا وحيد)؛
بشكل) الشركة  لز ة  ستكو9 
صحيح ب2لتوقيع الفريد للسيد  حمد)

جبالت)؛
للشركة) املسجل  املكتب  نقل 

الذ1 سيتم في)
 CITY TOWEN 21 RUE DE
 BAPAUME ETAGE 6 QUARTIER
 DE LA GARE BELVEDERE

CASABLANCA
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ البير2ء) ب2لداض   التج2ضية 
21)أبريل)2121)تحت ضقم)775341.
181 P

OMNIDIOR
RC : 118953

 295 Rez de Chaussée Bd
 Bir(Anzarane, Mâarif(Ext -

casablanca, Maroc
الع2م) الجمع  بموجب  حرر 
(،2121 نوفمبر) (24 بت2ضيخ) املشترك 

اتخذ املس2همو9 القراضات الت2لية):
للشركة) األس2�سي  النظ2م  تعديل 

واعتم2د النظ2م األس2�سي الجديد)؛
اإلداضة) طريقة  م2ضسة  اختي2ض 

الع2 ة للشركة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ البير2ء) ب2لداض   التج2ضية 

7)أبريل)2121)برقم)2773575.
182 P



9703 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

 OMNIUM DE

PARTICIPATIONS
RC : 36505

 295, Bd(Bir(anzarane, 5éme

 étage, Mâarif, Casablanca,

Maroc Casablanca

الجمع) بموجب  حرر  داوالت 

نوفمبر) (24 بت2ضيخ) االستثن2ئي  الع2م 

القراضات) املس2همو9  اتخذ  (،2121

الت2لية):

للشركة) األس2�سي  النظ2م  تعديل 

واعتم2د النظ2م األس2�سي الجديد)؛

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

بت2ضيخ البير2ء) ب2لداض   التج2ضية 

ف2تح أبريل)2121)برقم)772793.

183 P

 TRELLEBORG BOOTS

MOROCCO
 SARL AU CAPITAL DE

3.000.000 D'EUROS

 SIÈGE(SOCIAL : LOTS 1.97 -

 1.98, ATLANTIC(FREE(ZONE

- KENITRA

RC : 54449

الع2م) الجمع  بموجب  حرر 

فبراير) (8 بت2ضيخ) املنعقد  االستثن2ئي 

على) املص2دقة  الشرك2ء) قرض  (2121

بيرجير  سير) ديديي  السيد  استق2لة 

الشركة.

تسمية السيدة ف2نيس2 فيود  سيرة)

للشركة ملدة سنة ق2بلة للتجديد.

تجديد  ه2م السيد طو 2س لوبلوا)

ق2بلة) سنة  وذلك  للشركة  كمسير 

للتجديد.

تغيير التسمية اإلجتم2عية للشركة)

TRELLEBORG KENITRA(لتصبح

األس2�سي) النر2م  على  املص2دقة 

الجديد للشركة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لقنيطرة بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)82155.

184 P

 WAVESTONE ADVISORS
MAROC

RC : 219375
 157, BOULEVARD(D’ANFA
 IMMEUBLE(RACINE(D’ANFA

ETG 7 BUREAU(N°72
الع2م) الجمع  على  داوالت  بن2ء)
(،2121 ف2تح  2ضس) في  االستثن2ئي 
 WAVESTONE شركة) شرك2ء) فإ9 

ADVISORS MAROC)قرضوا):
 Frédéric Goux السيد) تعيي9 

 سيرا للشركة.
7) ن) و) (15 امل2دتي9) تعديل 
النظ2م األس2�سي للشركة،)واملص2دقة)
النظ2م) املحدثة  ن  النسخة  على 

األس2�سي.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  ضقم 
 21 بت2ضيخ) البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775122.
185 P

GOLDEN ROAD
RC : 131513

 174, ROUTE OULES ZIANE,
CASABLANCA, MAROC

الع2م) الجمع  بموجب  حرر 
نوفمبر) (24 العمو ي املشترك بت2ضيخ)
القراضات) املس2همو9  اتخذ  (،2121

الت2لية):
للشركة) األس2�سي  النظ2م  تعديل 

واعتم2د النظ2م األس2�سي الجديد)؛
اإلداضة) طريقة  م2ضسة  اختي2ض 

الع2 ة للشركة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ البير2ء) ب2لداض   التج2ضية 

7)أبريل)2121)تحت ضقم)773577.
186 P

 COMPAGNIE CHERIFIENNE
DE CHOCOLATERIE

RC : 4477
 172-176, ROUTE OULED

ZIANE, CASABLANCA, MAROC
الع2م) الجمع  بموجب  حرر 
(،2121 24)نوفمبر) االستثن2ئي بت2ضيخ)

قرض املس2همو9):

للشركة) األس2�سي  النظ2م  تعديل 

واعتم2د النظ2م األس2�سي الجديد.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

بت2ضيخ البير2ء) ب2لداض   التج2ضية 

21)أبريل)2121)تحت ضقم)775155.

187 P

ASSALA HOME
RC : 149013

 174, ROUTE OULED ZIANE,

CASABLANCA, MAROC

الع2م) الجمع  بموجب  حرر 

(،2121 24)نوفمبر) االستثن2ئي بت2ضيخ)

اتخذ املس2همو9 القراضات الت2لية):

للشركة) األس2�سي  النظ2م  تعديل 

واعتم2د النظ2م األس2�سي الجديد)؛

اإلداضة) طريقة  م2ضسة  اختي2ض 

الع2 ة للشركة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

بت2ضيخ البير2ء) ب2لداض   التج2ضية 

7)أبريل)2121)تحت ضقم)773578.

188 P

AKDITAL IMMO
RC : 471579

 Green(office 19 et 20, beau

 séjour, angle(route(d›Al Jadida

 et(bd(abderrahim(bouabid, 2éme

étage Casablanca, Maroc

الع2م) الجمع  بموجب  حرر 

(،2121 ين2ير) (29 بت2ضيخ) االستثن2ئي 

 9 بت2ضيخ) اإلداضة  و حرر  جلس 

 2ضس)2121)تقرض على النحو الت2لي):

بمبلغ) الشركة  ضأسم2ل  زي2دة 

ليرتفع  ن) دضهم  (6.111.111

11.111.111)دضهم إلى)16.111.111 

دضهم.

الجديد) األس2�سي  النظ2م  إقراض 

للشركة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

بت2ضيخ البير2ء) ب2لداض   التج2ضية 

21)أبريل)2121)تحت ضقم)775121.

189 P

 كتب االست2ذة ايم92 التنوتي

8)زنقة حم92 الفطواكي الط2بق السفلي)

املحمدية

اله2تف)1523325226

الف2كس)1523312815

YANO OFFICES

ش.م.م

ضأسم2ل الشركة : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : انف2 بالس 

ليفي9 ضيسوضت ش2ضع ال كرنيش 

الداض البير2ء

حرض  ن) ضسمي  عقد  بمقت�سى 

طرف االست2ذة ايم92 التنوتي،) وثقة)

تم) (،2121 17) 2ضس) ب2ملحمدية،)

وضع الق2نو9 األس2�سي لشركة)»ي2نو)

املسؤولية) ذات  شركة  افيسس«)

املحدودة ب2ملميزات اآلتية):

 YANO OFFICES (: التسمية)

ش.م.م.

بيع،  شراء،   : االجتم2عي  الهدف 

كراء كل عق2ض.

بالس  انف2   : االجتم2عي  املقر 

الكرنيش  ش2ضع  ضيسوضت  ليفي9 

الداض البير2ء.

املدة : 99 سنة ابتداء  ن التقييد 

في السجل التج2ض1.

:  حدد  االجتم2عي   : الرأسم2ل 

في  بلغ 111.111 دضهم  قسمة إلى 

1111 حصة  ن فئة  2ئة 111 دضهم 

تنتمي إلى :

شركة ي2نو فونسيير 99 حصة.

السيد عزيز بنزوبير 1 حصة.

التسيير : تسير الشركة  ن طرف 

السيد عزيز بنزوبير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

بت2ضيخ البير2ء) ب2لداض   التج2ضية 

 774676 2121)تحت ضقم) أبريل) (15

وتم تسجيل الشركة في نفس اليوم)

تحت ضقم)499223.
للطبع والنشر

بمكتب االست2ذة ايم92 التنوتي

190 P



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9704

 STE COMPTOIR

COMMERCIAL MSEGUINA
S.A.R.L

شركة ذات  سؤولية  حدودة 

املقر االجتم2عي :ضقم 473 تجزئة 

 سكين2 دضاضكة اك2دير

تعديل
في) املؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

12/14/2121)تقرض  2 يلي:)

علي) ايت  الحسي9  السيد  بيع 

في) يملكه2  التي  الحصص  جميع 

للسيد) حصة  (151 الب2لغة) الشركة 

 حمد ايت علي.

فأصبحت الحصص  قسمة على)

الشكل الت2لي):)

 851 (: علي) ايت  السيد  حمد 

حصة.

 151 (: علي) ايت  ابراهيم  السيد 

حصة.

تحيي9 ق2نو9 الشركة.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2ك2دير) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم) تحت  (23/14/2121 بت2ضيخ)

.99261

191 P

RABAT TEAM
SARL AU

تفويت حصص
بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

16)فبراير)2121)قرض الشريك الوحيد)

شركة  حدودة) تيم«،) »ضاب2  لشركة)

املسؤولية ذات شريك وحيد،)الك2ئنة)

حي) ش2ضع عن2بية،) (،2 ضقم) ب2لرب2ط،)

الري2ض،)املسجل في السجل التج2ض1)

ب2لرب2ط تحت ضقم)118537،) 2 يلي):

الشريك) قرض  (: حصص) تفويت 

حميد) الفوي�سي  السيد  الوحيد 

 111 فئة) حصة  ن  (2111 تفويت)

السيد) إلى  الواحدة  للحصة  دضهم 

جو9 بوندوكيمب2.

وتعيي9) الس2بق  املدير  استق2لة 

يقبل املس2هم الوحيد) (:  دير جديد)

االستق2لة املقد ة  ن السيد ح2 د)

الفوي�سي املس2هم الوحيد في وظ2ئفه)

اإلداضية،)اعتب2ضا  ن)16)فبراير)2121 

ونه2ئي2) ك2 لة  ذ ة  إبراء) ويعطيه 

إلداضته.

تحديث الق2نو9 الداخلي للشركة)

:)بعد كل هذه القراضات،)قرض املس2هم)

الداخلي) الق2نو9  تحديث  الوحيد 

وضع الشركة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

الربط) كت2بة  لدى  الق2نوني 

بت2ضيخ ب2لرب2ط  التج2ضية   ب2ملحكمة 

12)أبريل)2121)تحت ضقم)4223.
 لخص قصد النشر

192 P

 ROUSH BEAUTY شركة

CENTER

 SARL AU 

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة 

عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 

بتيزنيت قد) (2121 18) 2ضس) بت2ضيخ)

ذات  سؤولية) شركة  تأسيس  تم 

الخص2ئص) تحمل  التي  و   حدودة 

الت2لية):

 ROUSH BEAUTY (: التسمية)

 CENTER SARL AU

الهدف االجتم2عي):) ركز التجميل.)

 111.111 (: الشركة) ضأسم2ل 

دضهم.

ف2ضمة هروش):)111.111)دضهم.

الط2بق) (11 ضقم) (: املقر االجتم2عي)

(- اكلو) طريق  اوبيهي  تجزئة  األول 

تيزنيت.

السيدة) تعيي9  تم  (: التسيير)

ف2ضمة هروش كمسيرة للشركة ملدة)

غير  حدودة.)

إيداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

امللف الق2نوني بمكتب الربط لدى)

بت2ضيخ)))) بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

2121/13/17)تحت ضقم)116.

193 P

شركة 

 JET CONTRACTORS ZONES

INDUSTRIELLES

JCZI

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ذات شريك وحيد

تأسيس
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

قد) ب2لرب2ط  (2121 ين2ير) (15 بت2ضيخ)

ذات  سؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 حدودة ذات شريك وحيد ب2ملميزات)

الت2لية):

 JET CONTRACTORS(:(التسمية

 ZONES INDUSTRIELLES SARL

 AU

الترويج) (: االجتم2عي) الهدف 

العق2ض1.)
في) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

 1111 إلى) دضهم  وزعة  (111.111

دضهم،) (111 حصة اجتم2عية بقيمة)

وإسن2ده2) بأكمله2  تحريره2  تم  قد 

للشريك الوحيد  حمد ع2دل الرت2بي.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي أ1  ن ت2ضيخ وضع)

السجل التج2ض1.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

الصن2عي) حي  (: االجتم2عي) املقر 

التقدم،)الرب2ط.

:)تسير الشركة  ن طرف) التسيير)

 حمد ع2دل الرت2بي الح2 ل لبط2قة)

 BE77444 ضقم) الوطنية  التعريف 

وذلك ملدة غير  حدودة.
ب2ملحكمة) التج2ض1  السجل  ضقم 

التج2ضية ب2لرب2ط):)112651.
 قتطف  ن أجل اإلشه2ض

194 P

STE KAMCHICH ELBINAA 
SARL AU

شركة كمشيش للبن2ء

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

املقر االجتم2عي للشركة : إق2 ة 

االزده2ض عم2ضة 12 شقة 81 سيد 

الع2بد هرهوضة - تم2ضة

السجل التج2ض1 : 132849

بت2ضيخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

بت2ضيخ واملسجل  (2121 ين2ير) (26 

12)فبراير)2121)تم  ن خالله دضاسة)

جدول األعم2ل اآلتية):

(: تحويل املقر االجتم2عي للشركة)

إق2 ة األضز عم2ضة ب قط2ع) (8  ن ب)

إق2 ة) إلى  الرب2ط  (- الري2ض) حي  (11

سيد) (81 شقة) (12 عم2ضة) االزده2ض 

الع2بد هرهوضة)-)تم2ضة.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (27 بت2ضيخ) بتم2ضة  االستئن2ف 

.2121

السجل التج2ض1):)132849.

تحت ضقم)935.

195 P

 ALMEISAN MAGHREB

CONSULT
تأسيس شركة  حدودة املسؤولية

عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 

تمت) (،2121 31) 2ضس) ب2لرب2ط يوم)

لشركة) التأسي�سي  الق2نو9  صي2غة 

الخص2ئص) له2  املسؤولية   حدودة 

الت2لية):

 ALMEISAN (: التسمية)

.MAGHREB CONSULT

استش2ضات) تقديم  (: الهدف)

للمنظم2ت والشرك2ت واملؤسس2ت.

ش2ضع) (79 (: االجتم2عي) املقر 

الث2ني) الط2بق  (6 شقة) ابن سين2 

أكدال الرب2ط.
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سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)
تأسيس الشركة.

الرأسم2ل):)حدد ضأسم2ل الشركة)
في  بلغ)11.111)دضهم.

 Mr. عهد تسيير الشركة) (: اإلداضة)
MEJJADI HATEM

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
غ2ية)31)ديسمبر.

وتسجيل) الق2نوني  اإليداع  تم 
الشركة ب2لسجل التج2ض1 للمحكمة)
أبريل) (12 بت2ضيخ) ب2لرب2ط،) التج2ضية 

2121،)تحت ضقم)151213.
196 P

NOUR DECOUP
شركة ذات  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد
ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : حي اإلداض1 ضقم 
214  كرض كراج ضقم 3 القنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
ب2لقنيطرة،)تم وضع الق2نو9 األس2�سي)
ذات  سؤولية  حدودة) لشركة 
املواصف2ت) ذات  وحيد  بشريك 

الت2لية):
 NOUR DECOUP (: التسمية)

SARLAU
ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.
:)حي اإلداض1 ضقم) املقر االجتم2عي)

214) كرض كراج ضقم)3)القنيطرة.
(: الشركة)  وضوع 
CONSTRUCTION METALLIQUE

ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 
دضهم) (111.111 في  بلغ) الشركة 
اجتم2عية) حصة  (1111 إلى)  قسم 
للواحدة،) حرضة) دضهم  (111 بقيمة)
 بك2 له2،) كتتبة و وزعة على الشرك2ء

ك2لت2لي):
السيد عمر ه2د1)1111)حصة.

املدة):)99)سنة.
عمر) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)
ه2د1 الح2 ل للبط2قة الوطنية ضقم)

.CB213172

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر.

التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  تم 
ب2ملحكمة االبتدائية ب2لقنيطرة تحت)

ضقم)61349)بت2ضيخ)27)أبريل)2121.
197 P

الرباط العاملية للتجارة العامة
 RABAT INTERNATIONAL DE

COMMERCE GENERAL
ضقم 31 زنقة عي9 زوضة حي النهرة 

أحصي9 - سال
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ بسال في)
26) 2ضس)2121،)تم تحديد الق2نو9)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة،)ذات املميزات الت2لية):
التسمية):)الرب2ط الع2ملية للتج2ضة)
 RABAT INTERNATIONAL الع2 ة)

.DE COMMERCE GENERAL
التج2ضة الع2 ة،) (: غرض الشركة)
البن2ء) أشغ2ل  واستيراد،) تصدير 
كل) شمولية،) وبصفة  املختلفة،)
الصن2عية،) التج2ضية،) العملي2ت 
التي) العق2ضية  وغير  العق2ضية  امل2لية،)
يكو9 له2 اضتب2ط  ب2شر أو غير  ب2شر)
ب2لهدف األس2�سي املش2ض إليه أعاله،)
التي  ن) الث2نوية  األهداف  وبكل 
شأنه2 أ9 تس2عد على تنمية أنشطة)

الشركة.
املقر االجتم2عي):)ضقم)31)زنقة عي9)

زوضة حي النهرة أحصي9)-)سال.)
سنة  ن) (99 (: االجتم2عية) املدة 

ت2ضيخ تأسيسه2 النه2ئي.
في) حدد  (: االجتم2عي) الرأسم2ل 
 1111 إلى) دضهم  قسم  (111.111
111)دضهم) حصة اجتم2عية  ن فئة)

 قسمة كم2 يلي):
السيد خنكي جواد)751)حصة.

السيد خنكي عبد هللا)251)حصة.
خنكي) السيد  تعيي9  (: التسيير)
جواد  سير للشركة ملدة غير  حدودة،)
العملي2ت) لجميع  لف2ئدته2  والتقويع 

البنكية والوث2ئق واملستندات.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
لدى) الربط  بكت2بة  الق2نوني 
 22 بت2ضيخ) املحكمة االبتدائية بسال،)
وتم) (36434 تحت ضقم) (2121 أبريل)
التج2ض1) ب2لسجل  الشركة  تقييد 

بسال تحت ضقم)33441.
198 P

STE RAISSI TOURS
SARL AU

ب2لرب2ط) بمقت�سى  حرر  ؤضخ 
بت2ضيخ)25) 2ضس)2121)تم  2 يلي):

السيد) وتسمية  الشركة  حل 
الشركة) لتصفية  الراي�سي   صطفى 

بمقره2 االجتم2عي.
ب2ملحكمة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ب2لرب2ط  التج2ضية 

2121)تحت ضقم)112951.
199 P

STE FRERES KOUCHCHAD
SARL AU

بتم2ضة) بمقت�سى  حرر  ؤضخ 
بت2ضيخ)9) 2ضس)2121)تم تغيير بعض)

قواني9 الشركة وحدد  2 يلي):
إلى  صلح) الشركة  هدف  تغيير 

 يك2نيكي)/)إصالح هي2كل السي2ضات.
بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)
ضقم) التج2ض1  السجل  (112937

.111173
200 P

 STE MEKKA HOLLIDAY
MAROC NEW

SARL AU
ب2لرب2ط) بمقت�سى  حرر  ؤضخ 
تغيير) تم  (2121 31) 2ضس) بت2ضيخ)

بعض قواني9 الشركة وحدد  2 يلي):
بيع حصص ا ي9 الغم2ضتي ك2 لة)
بمبلغ) حصة  (1111 ب) تقدض  والتي 
دني2) السيدة  إلى  دضهم  (111.111

ادضواش.

وتبرئة) استق2لة  (: املسير) تغيير 
السيد ا ي9 الغم2ضتي وتداض الشركة)
 ن طرف  سيرته2 الجديدة السيدة)

دني2 ادضواش ملدة غير  حددة.
بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)
ضقم) التج2ض1  السجل  (.112936

.144127
201 P

STE KDS SERVICES
SARL AU

تكوين شركة  حدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

ب2لرب2ط) بمقت�سى  حرر  ؤضخ 
2121،)تم وضع القواني9) أبريل) (2 في)
األس2سية لشركة  حدودة املسؤولية)
املميزات) ذات  وحيد  شريك  ذات 

الت2لية):
الهدف):)نقل املستخد ي9.

زنقة) املق2و ة  ش2ضع  (: املقر)
الط2بق) (21 ضقم) عم2ضة  أبيدج92 
املحيط) حي  (8 ضقم) شقة  الث2لث 

الرب2ط.
بم2) امل2ل  ضأس  حدد  (: امل2ل) ضأس 

قدضه)111.111)دضهم.
تداض الشركة  ن طرف) (: التسيير)
الحج2و1 ملدة غير) السيد  صطفى 

 حدودة.
بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)
السجل) ضقم  (112959 اإليداع)

التج2ض1)151447.
202 P

CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

921, Avenue des Far Imm n°11 appt N° 1

(C.Y.M(-(Rabat

Tél/Fax : 15.37.79.55.73

NAUDAX
SARL

السجل التج2ض1 ب2لرب2ط
ضقم 141295

الجمع) بمقت�سى  داوالت 
بت2ضيخ) املنعقد  االستثن2ئي  الع2م 
تحت) املسجلة  (،2121 9) 2ضس)
 RE:212111143132143 ضقم)

OR:11272)قرض  2 يلي):
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املوافقة على بيع)2111)حصة  ن)
السيد وسيم الهليو1 لف2ئدة السيد)
توفيق التويجر وتمثل ك2 ل الحصص)
التي يتوفر عليه2 السيد وسيم الهليو1)
 4111 وبيع) (NAUDAX شركة) في 
حصة  ن قبل السيدة دالي2 الهليو1)
لف2ئدة السيد توفيق التويجر وبذلك)

تم توزيع الحصص وفق اآلتي):
 6111 (: التويجر) توفيق  السيد 

حصة بمبلغ)611.111)دضهم.
 4111 (: الهليو1) دالي2  السيدة 

حصة بمبلغ)411.111)دضهم.
السيد) استق2لة  على  املوافقة 
وسيم الهليو1 ابتداء) ن)6)أغسطس)
إبراء) للشركة  ع  كمسير  (2121
ذ ته عن تسييره خالل  دة تعيينه)
توفيق) السيد  وتعيي9  كمسير،)
الوطنية) لبط2قة  الح2 ل  التويجر 
ضي2ض) (: والق2طن في) (C326241 ضقم)
إق2 ة قرطبة الشقة ضقم) األندلس،)
8)حي الري2ض الرب2ط كمسير للشركة)

ملدة غير  حدودة.
تغيير غرض الشركة.

الس2دس،) الث2ني،) الفصل  تغيير 
الس2بع والخ2 س عشر  ن الق2نو9)
ب2لغرض،) (: املتعلقي9) األس2�سي 
االجتم2عي) الرأسم2ل  الحصص،)

والتسيير.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
ب2لرب2ط بت2ضيخ)24)أبريل)2121)تحت)

ضقم)113138.
203 P

INDUSPACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم
املقر االجتم2عي : تجزئة 115 

عم2ضة »ب« الط2بق األول املنطقة 
الصن2عية  وال1 ضشيد

الداض البير2ء
السجل التج2ض1 ضقم 484511

ضفع ضأسم2ل الشركة
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
ضفع تم  (2121 أبريل) (11 في) املؤضخ 

 6.711.111 ضأسم2ل الشركة بمبلغ) (

إلى) دضهم  (111.111 أ1  ن) دضهم 

طريق) عن  دضهم،) (6.811.111

 س2همة عينية تمثل أضض ع2ضية تقع)

في الداض البير2ء،)سيد1 البرنو�سي،)

زن2تة الجم2عة القروية الهراويي،)دواض)

أوالد  لوك.

الشركة) ضأسم2ل  وب2لت2لي  بلغ 

دضهم  قسمة) (6.811.111 أصبح)

بقيمة) حصة اجتم2عية  (68111 إلى)

111)دضهم للحصة الواحدة  دفوعة)

 68111 إلى) (1 ب2لك2 ل  رقمة  ن)

بم2) الشرك2ء) على  و وزعة  حصة 

يتن2سب  ع حقوق كل  نهم وهي):

 17111 (: ا شتك2) السيد  حمد 

حصة اجتم2عية.

(: الع2بدين) زين  يوسف  السيد 

11561)حصة اجتم2عية.

(: الع2بدين) زين  السيد  حمد 

11561)حصة اجتم2عية.

(: الع2بدين) زين  عثم92  السيد 

11881)حصة اجتم2عية.

 17111 (: السيد الحسن ا شتك2)

حصة اجتم2عية.

الحصص) هذه  أ9  الشرك2ء) يقر 

 وزعة فيم2 بينهم ب2لنسب املذكوضة)

أعاله وأنهم جميع2  دفوعة ب2لك2 ل.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

بت2ضيخ البير2ء) ب2لداض   التج2ضية 

26)أبريل)2121)تحت ضقم)775732.

204 P

PROPOLY INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتم2عي :  جموعة التقدم

ج ه 2، 17، الط2بق الث2ني

سيد1 البرنو�سي، الداض البير2ء

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ بت2ضيخ)

تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة):

 PROPOLY (: الشركة) تسمية 
INDUSTRY

غرض الشركة بإيج2ز في كل  ن)
املغرب والخ2ضج):

تصنيع) و ع2لجة  وتجهيز  تصنيع 
والبالستيك) األس2سية  الكيم2وي2ت 

األس2�سي واملط2ط الصن2عي.
استيراد وتوزيع املواد البالستيكية.
بجميع) والتجزئة  الجملة  تج2ضة 
الخصوص) وجه  وعلى  أشك2له2 
وتوزيع) وبيع،) وتصدير  استيراد 
وتسويق جميع املنتج2ت البالستيكية)

واألجزاء)واألصن2ف املتنوعة.
العملي2ت) كل  ع2 ة،) وبصفة 
الصن2عية والتج2ضية وامل2لية التي له2)
عالقة ب2لهدف االجتم2عي أعاله والتي)

 ن شأنه2 تطوير وتنمية الشركة.
 دة الشركة):)99)سنة ابتداء) ن)

ت2ضيخ تسجيله2 ب2لسجل التج2ض1.
املقر االجتم2عي):) جموعة التقدم)
الث2ني سيد1) الط2بق  (،17 (،2 ه) ج 

البرنو�سي،)الداض البير2ء.
في) :) حدد  االجتم2عي) الرأسم2ل 
 بلغ)111.111)دضهم  جزأ إلى)1111 
للحصة) دضهم  (111 فئة) حصة  ن 

 دفوع ب2لك2 ل  ن طرف):
حصة) (411 (: هاللي) املصطفى 

اجتم2عية.
حصة) (411 (: يحيى) ابن  ع2دل 

اجتم2عية.
211)حصة) (: عبد الجليل حس92)

اجتم2عية.
السنة امل2لية):)تبتدئ في ف2تح ين2ير)

وتنتهي في)31)ديسمبر  ن كل سنة.
التسيير):)ستير الشركة واملدة غير)

 حددة  ن طرف):
ع2دل ابن يحيى) املصطفى هاللي،)

وعبد الجليل حس92.
اإل ر2ء):)بشكل  شترك  ن اثني9)

إلى اثني9.
اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
ب2ملحكمة) الربط  بكت2بة  الق2نوني 
أبريل) (21 في) التج2ضية ب2لداض البير2ء)
السجل) (175127 ضقم) تحت  (2121

التج2ض1)499655.
لإلش2ضة والبي92

205 P

 INDUSTRIAL GLOBAL

ACTIVITES

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : تجزئة بن2صر

حي فرلي ضقم 11 شقة ضقم 1

تم2ضة

بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2121 أبريل) (5

غلوب2ل) »انديستري2ل  اسم) تحمل 

على) تتوفر  ش.ذ.م.م  اكتيفيتي«)

املميزات الت2لية):

املقر االجتم2عي):)تجزئة بن2صر حي)

فرلي ضقم)11)شقة ضقم)1)تم2ضة.

الهدف االجتم2عي):)

 ق2ول اشغ2ل  ختلفة.

البن2ء) و واد  بيع  عدات 

ب2لتقسيط.

الكبيرة،) اآلالت  في  االتج2ض 

واملعدات الصن2عية.

 دة االستمراض):)99)سنة.

دضهم) (111.111 (: امل2ل) ضأس 

 قسم إلى)1111)حصة  ن فئة)111 

دضهم  وزع كم2 يلي):

 511 ب2كر) انواض  السيد  حمد 

حصة.

السيد ي2سي9 النيفر)511)حصة.

تم تعيي9 السيد  حمد) (: التسيير)

النيفر) ي2سي9  والسيد  ب2كر  انواض 

كمسيرين للشركة.

تبتدئ  ن) (: االجتم2عية) السنة 

ف2تح ين2ير وتنتهي في)31)ديسمبر.

لتكوين) (%5 بعد اقتط2ع) (: األضب2ح)

يوزع) الق2نوني،) االحتي2ط  صندوق 

الب2قي على الشرك2ء)حسب حصصهم.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

السجل) تحت  بتم2ضة  االبتدائية 

التج2ض1 ضقم)132823.

206 P
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 STE IMMOBILIERE
ANDORRA

SARL
سجل تج2ض1 ضقم 32681

نقل املقر االجتم2عي للشركة
القراض) يتجلى  ن  حرر 
املدعوة) الشركة  لشرك2ء) االستثن2ئي 
 STE IMMOBILIERE ANDORRA
SARL)املنعقد بت2ضيخ)7)أكتوبر)2113 

أنه تقرض  2 يلي):
العنوا9) إلى  الشركة  نقل  قر 
زاوية ش2ضع  حمد) بطنجة،) الجديد 
إق2 ة) الزضقطوني  وزنقة  الخ2 س 

اللؤلؤة الزضق2ء)2)ضقم)5.
4) ن) الفصل) تعديل  تم  وعليه 

الق2نو9 األس2�سي للشركة.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم) تحت  (2113 ديسمبر) (6 يوم)

.128691
 ستخلص  ن أجل اإلشه2ض

املسير

207 P

 STE IMMOBILIERE
MAKARENA

SARL
سجل تج2ض1 ضقم 29713

نقل املقر االجتم2عي للشركة
القراض) يتجلى  ن  حرر  (- (1
الشركة) لشرك2ء) االستثن2ئي 
 STE IMMOBILIERE« املدعوة)
MAKARENA SARL« املنعقد بت2ضيخ 

7 أكتوبر 2113 أنه تقرض  2 يلي :
العنوا9  إلى  الشركة  نقل  قر 
الجديد بطنجة - زاوية ش2ضع  حمد 
إق2 ة  الزضقطوني  وزنقة  الخ2 س 

اللولوة الزضق2ء 2 ضقم 5.
4  ن  الفصل  تعديل  تم  وعليه 

الق2نو9 األس2�سي للشركة.
بكت2بة  الق2نوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   2113 ديسمبر   6 يوم 

.128691
 ستخلص  ن أجل اإلشه2ض

املسير

208 P

اينطاطيكس
ش.م.م

سجل تج2ض1 ضقم 51117
تفويت حصص اجتم2عية

تجديد الق2نو9 األس2�سي للشركة
القراض) يتجلى  ن  حرر  (- (1
املدعوة) للشركة  لشرك2ء) االستثن2ئي 
املنعقد  ش.م.م«  »اينط2طيكس 
بت2ضيخ 22  2ضس 2121 أنه تقرض  2 

يلي :
اجتم2عية  حصة   4111 تفويت 
الواحدة  للحصة  دضهم   111 بقيم 
 ن طرف السيد  حمد عم2ض شم2ع 

لف2ئدة السيد عمر  وضو.
7  ن  الفصل  تعديل  تم  وعليه 

الق2نو9 األس2�سي للشركة.
تجديد الق2نو9 األس2�سي للشركة 

في صيغته2 الجديدة.
بكت2بة  الق2نوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   2121 أبريل   16 يوم 

.241439
 ستخلص  ن أجل اإلشه2ض

املسير

209 P

نودو فايشن
ش.م.م بشريك وحيد

سجل تج2ض1 ضقم 66991
هبة حصص اجتم2عية
استق2لة  سير الشركة
تسمية  سيرة جديدة

تجديد الق2نو9 األس2�سي للشركة
القراض) يتجلى  ن  حرر  (- (1
االستثن2ئي املقرض  ن طرف الشريك)
»نودو) املدعوة) للشركة  الوحيد 
 12 بت2ضيخ  املنعقد  ف2يشن ش.م.م« 

أبريل 2121 أنه تقرض  2 يلي :
إعط2ء هبة 825 حصة اجتم2عية 
بقيم 111 دضهم للحصة الواحدة  ن 
طرف السيد ع2دل الدفوف لف2ئدة 

السيدة جيه92  ن2ضل.
الدفوف  ع2دل  السيد  استق2لة 
السيدة  وتسمية  التسيير   ن  ه2م 
جيه92  ن2ضل كمسيرة للشركة ملدة 

غير  حدودة.

وعليه تم تجديد الق2نو9 األس2�سي 

للشركة في صيغته2 الجديدة.

بكت2بة  الق2نوني  اإليداع  تم   -  2

بطنجة  التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم  تحت   2121 أبريل   16 يوم 

.241419
 ستخلص  ن أجل اإلشه2ض

املسير

210 P

نوفاكو فايشن
ش.م.م بشريك وحيد

سجل تج2ض1 ضقم 61821

تعديل هدف الشركة
تجديد الق2نو9 األس2�سي للشركة

1)-)يتجلى  ن  حرر القراض الغير)

للشركة) الوحيد  للشريك  الع2د1 

ش.م.م«  ف2يشن  »نوف2كو  املدعوة)

2121 أنه  25  2ضس  املنعقد بت2ضيخ 

تقرض  2 يلي :

تعديل هدف الشركة بإض2فة  2 

يلي :

صن2عة وتصدير األجهزة الطبية.

3  ن  الفصل  تعديل  تم  وعليه 

الق2نو9 األس2�سي للشركة.

تجديد الق2نو9 األس2�سي للشركة 

في صيغته الجديدة.

بكت2بة  الق2نوني  اإليداع  تم   -  2

بطنجة  التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم  تحت   2121 أبريل   15 يوم 

.241368
 ستخلص  ن أجل اإلشه2ض

 سير

211 P

بروزاطكس
ش.م.م

سجل تج2ض1 ضقم 19911

حل  بكر  للشركة
االستثن2ئي) القراض  بمقت�سى  (- (2

»بروزاطكس) املدعوة) للشركة 

يونيو   3 بت2ضيخ  املنعقد  ش.م.م« 

2116 أنه تقرض  2 يلي :

حل  بكر للشركة.
ونوض  امل2لك  عبد  السيد  تعيي9 
كمصفي9  سعيد1  وضضوا9  الدين 

للشركة.
ب2ملقر  التصفية  جعل  ك92 
االجتم2عي - طنجة املنطقة الصن2عية 

املجد ضقم 134.
بكت2بة  الق2نوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
2116 تحت ضقم  18 أغسطس  يوم 

.176648
 ستخلص  ن أجل اإلشه2ض

 صف الشركة

212 P

مونديال فايشن
ش.م.م

سجل تج2ض1 ضقم 51459
حل  بكر  للشركة

االستثن2ئي) القراض  بمقت�سى  (- (2
ف2يشن) » وندي2ل  املدعوة) للشركة 
يونيو) (3 بت2ضيخ) املنعقد  ش.م.م«)

2116)تقرض  2 يلي):
حل  بكر للشركة.

ونوض  امل2لك  عبد  السيد  تعيي9 
كمصفي9  سعيد1  وضضوا9  الدين 

للشركة.
ب2ملقر  التصفية  جعل  ك92 
االجتم2عي - طنجة املنطقة الصن2عية 

اكزن2ية ضقم 239.
بكت2بة  الق2نوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   2116 يوليو   13 يوم 

.168348
 ستخلص  ن أجل اإلشه2ض

 صف الشركة

213 P

IMMOBILIERE KACHTALA
SARL

سجل تج2ض1 ضقم 18139
حل  بكر  للشركة

االستثن2ئي) القراض  بمقت�سى  (- (2
 IMMOBILIERE« املدعوة) للشركة 
KACHTALA SARL« املنعقد بت2ضيخ 

22  2ضس 2121 تقرض  2 يلي :
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حل  بكر للشركة.
اضبعي  ا حمد  السيد  تعيي9 
كمصفي9  البشير  ابن  و حمد 

للشركة.
ب2ملقر  التصفية  جعل  ك92 
االجتم2عي - طنجة املنطقة الصن2عية 

طريق تطوا9 املمر 2 ضقم 42.
بكت2بة  الق2نوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   2121 أبريل   12 يوم 

.241273
 ستخلص  ن أجل اإلشه2ض

 صف الشركة

214 P

SOURIAU MAROC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

شريك وحيد
ذات الرأسم2ل 2.111.111 دضهم 

ق2بل للتحويل
الك2ئن  قره2 االجتم2عي ب : املنطقة 
الحرة للص2دضات، تجزئة 63، قطعة 

1، طنجة - املغرب
املسجلة ب2لسجل التج2ض1 لطنجة 

تحت ضقم 19323
للشركة) الوحيد  الشريك  قرض 
الحل) عدم  (2121 أبريل) (7 بت2ضيخ)
طبق2) وذلك  للشركة  املسبق 
ملقتري2ت امل2دة)86) ن الق2نو9 ضقم)
املحدودة) ب2لشرك2ت  املتعلق  (5-96

املسؤولية.
تم اإليداع الق2نوني بقلم املحكمة)
أبريل) (21 بت2ضيخ) بطنجة  التج2ضية 
2121)تحت ضقم)241525)والتسجيل)
لطنجة) التج2ض1  ب2لسجل  التعديلي 
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

.3672
لإليداع

املسير

215 P

ASAM GROUPE
45، ش2ضع فرنس2 العم2ضة 8 أكدال 

الرب2ط
تأسيس شركة  حدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 
تم) (2121 31) 2ضس) بت2ضيخ) ب2لرب2ط 
املسؤولية) شركة  حدودة  تأسيس 
خص2ئصه2) الوحيد  الشريك  ذات 

ك2لت2لي):

 ASAM« (: الشركة) تسمية 

شركة  حدودة) (»GROUPE

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

الهدف االجتم2عي):)تسيير تج2ض1.

تسويق البر2ئع والخد 2ت.

االستيراد والتصدير.

املقر االجتم2عي):)45،)ش2ضع فرنس2)

العم2ضة)8)أكدال)-)الرب2ط.

املدة):)99)سنة.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل إلى)

31)ديسمبر)2121.
ضأسم2ل) (: الشركة) ضأسم2ل 

دضهم  قسمة) (111.111 الشركة)

دضهم) (111 1111)حصة  ن فئة) إلى)

كله2  ن) الواحدة  حرضة  للحصة 
طرف الشريك الوحيد السيد ط2هر1)

جوطي حسني الحسن.

التسيير):)الشركة  سيرة  ن طرف)

السيد ط2هر1 جوطي حسني الحسن)

ملدة غير  حدودة.

الخ2لص) الربح  %) ن  (5 تقتطع)

لتكوين االحتي2ط الق2نوني  2 دام هذا)

األخير أقل  ن عشر الرأسم2ل يقسم)

الب2قي على الحصص بعد إزالة القيم)

املنقولة  ن جديد أو املخصصة أل1)

احتي2طي على حسب قراض الشرك2ء.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة)

أبريل) (27 التج2ضية في الرب2ط بت2ضيخ)
التج2ض1) السجل  ضقم  تحت  (2121

.151623
بمث2بة  قتطف وبي92

216 P

GOSAPO
تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة
بموجب عقد عرفي حرض ب2لرب2ط)

تم إنش2ء) (2121 ديسمبر) (14 بت2ضيخ)

ذات) لشركة  األس2�سي  النظ2م 

تتمتع) والتي   سؤولية  حدودة 

ب2لخص2ئص الت2لية):

.»GOSAPO«(:(اإلسم
912،)الط2بق) املقر الرئي�سي):)ضقم)
الث2ني،)حي املنزه،)حي يعقوب املنصوض)

الرب2ط.
ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة.
الهدف االجتم2عي):) شغل املخيم)
استيراد) (/ /) شغل  نشأة سي2حية)

وتصدير.
بمبلغ) تحديده  تم  (: امل2ل) ضأس 
 1111 إلى) دضهم  قسم  (111.111
لكل سهم،) دضهم  (111 بقيمة) سهم 
الشريك) طرف  كله2  ن  و حرضة 

الوحيد بشكل ك2 ل.
املدة):)99)سنة  ن التأسيس.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر.

السيد) تعيي9  تم  (: التسيير)
 GONZALEZ BARRERA
والسيدة) (CARLOS HUMBERTO
SAPORETTI MIRIAM) سيرين)

للشركة لفترة غير  حدودة.
بشكل) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)
املتعلقة) األعم2ل  بجميع  صحيح 
التوقيع) خالل  البنك  ن  تج2ه  به2 
 GONZALEZ للسيد) املشترك 
 BARRERA CARLOS HUMBERTO

.SAPORETTI MIRIAM(والسيدة
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
ديسمبر) (25 التج2ضية ب2لرب2ط بت2ضيخ)

2121)تحت ضقم)119712.
 لخص لإلدضاج

217 P

SOCIETE VITAL FROZEN
SARL AU
تأسيس

بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) (2121 فبراير) (22  
الشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد ذات الخ2صي2ت الت2لية):
.FOODAFRIK JBILAT(:(التسمية

 111.111 (: االجتم2عي) الرأسم2ل 
حصة قيمة) (1111 دضهم  قسم إلى)
كل  نه2)111)دضهم للحصة الواحدة.

الشريك) شردود  يونس  للسيد 

الوحيد)1111)حصة.

 189 بدض) تجزئة  االجتم2عي  املقر 

الط2بق السفلي سوق أضبع2ء)الغرب.

التسيير للسيد يونس شردود.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

التأسيس.

االستثم2ض) الرئي�سي  النش2ط 

الفالحي.

بكت2بة) تم  الق2نوني  اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 

ب2لسجل) التقييد  وتم  ب2لعرائش 

بت2ضيخ) (2121/53 التج2ض1 تحت ضقم)

16)أبريل)2121.

218 P

شمس الحس2ب2ت ائتم2نية املح2سبة

شقة)3)عم2ضة)2))شركة التبغ))طريق القنيطرة،)

سال

LINTEM
 SARL

ضأسم2له2 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : سال، ش2ضع الس2قية 

الحمراء عم2ضة ضقم 8، شقة ضقم 1

 سجلة ب2لسجل التج2ض1 بسال 

تحت ضقم 5599

تحويل املقر االجتم2عي
1)-))الجمع الع2م االستثن2ئي بت2ضيخ)

12)فبراير)2121،)قرض الشرك2ء) 2 يلي)):

تحويل املقر االجتم2عي  ن ش2ضع 

الس2قية الحمراء عم2ضة ضقم 8، شقة 
الجديدة حي) سال  (: إلى) 1، سال  ضقم 

E)ش2ضع سيد1  حمد) الثق2فة قط2ع)
بن لحسن عم2ضة)D46)ضقم)7.

 4 وب2لت2لي تغير  حتوى البند ضقم)

 ن ق2نو9 الشركة.

تعديل و ط2بقة الق2نو9 الداخلي)

للشركة.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم  (- (2

االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 

2121)تحت ضقم) أبريل) (22 بسال يوم)

.36476
اإلش2ضة والنشر

شمس املح2سبة ائتم2نية املح2سبة

219 P
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شمس الحس2ب2ت ائتم2نية املح2سبة
شقة)3)عم2ضة)2))شركة التبغ))طريق القنيطرة،)

سال

MELTRAS
 SARL AU

ضأسم2له2 111.111 دضهم
املقر االجتم2عي : سال، 24، ش2ضع 
األ ير سيد1  حمد حي الرش2د 

القرية سال
 سجلة ب2لسجل التج2ض1 بسال 

تحت ضقم 31881
الزي2دة في ضأسم2ل الشركة وتحويل 

املقر االجتم2عي
الجمع الع2م االستثن2ئي) ( قرض) (- (1

بت2ضيخ)2)أبريل)2121 :
الشركة  ن) ضأسم2ل  في  الزي2دة 
 2.611.111 إلى) دضهم  (111.111
حصة) (25.111 دضهم وذلك بتحرير)
111)دضهم  سجلة و حرضة)  ن فئة)
الديو9) بعض  ب2لك2 ل  ق2يرة  ع 

املستحقة على الشركة.
وب2لت2لي تغير  حتوى البنود ضقم)6 

و)7) ن ق2نو9 الشركة.
 312 2)-)تغيير املقر االجتم2عي إلى)
تجزئة سعيد حجي  تجر ضقم)2)طريق)

القنيطرة سال.
تعديل و ط2بقة الق2نو9 الداخلي)

للشركة.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم  (- (2
االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 
2121)تحت ضقم) أبريل) (15 بسال يوم)

.36414
اإلش2ضة والنشر

شمس املح2سبة ائتم2نية املح2سبة
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STE SIGMAFILS
SARL

تفويت حصص
بت2ضيخ العرفي  العقد   بمقت�سى 

 19) 2ضس)2121)تم إعداد  2 يلي):
بنحيو9) السيد  فوت  لقد 
التي) حصة  (2811 فيصل) صدفيي9 
السيد) كل  ن  لف2ئدة  يملكه2  ك92 
حصة) (1211 علو1  دغر1)  حمد 
1611)حصة  ع) والسيدة بزير ن2دية)

تقديم استق2لته.

بنحيو9) السيد  فوت  لقد 
811)حصة التي ك92) صدفيي9 ع2دل)
يملكه2 لف2ئدة السيدة بزير ن2دية  ع)

تقديم استق2لته.
برشيد) السيدة  فوتت  كم2 
تملكه2) ك2نت  التي  حصة  (411 ليلى)
لف2ئدة السيدة بزير ن2دية  ع تقديم)
الرم2ن2ت) جميع  استق2لته2  ع 

الفعلية والق2نونية.
كم2 أصبح التقسيم الجديد على)

النحو الت2لي):
(: علو1  دغر1) السيد  حمد 

4111)حصة.
السيدة بزير ن2دية):)4111)حصة.

املجموع):)8111)حصة.
السيد) قدم  التفويت  لهذا  نظرا 
استق2لته) صدفيي9  بنحيو9  فيصل 

 ن تسيير الشركة.
كذلك) التفويت  لهذا  ونظرا 
طرف) الشركة  سيرة  ن  أصبحت 

السيد  حمد علو1  دغر1.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ب2لخميس2ت  االبتدائية 
ضقم) (145 ضقم) تحت  (2121 أبريل)

السجل التج2ض1)24485.
221 P

SOCIETE ESPACE D’ARTS 45
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بت2ضيخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
ب2لقنيطرة تم إعداد) (2121 ين2ير) (22
نلخصه) للشركة  األس2�سي  الق2نو9 

ك2لت2لي):
داض) »اسب2س  شركة) (: التسمية)

.»45
الشكل الق2نوني):)شركة  حدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
التلحيم،) في  :) ق2ولة  األهداف)
وخد 2ت وأشغ2ل  ختلفة و تنوعة،)
الحديد،) التلحيم بصفة ع2 ة وبيع 

األملنيوم واإلنوكس.
الرا ي) بئر  (: االجتم2عي) املقر 

الجنوبية الرقم)1891)القنيطرة.

دضهم) (611.111 (: الرأسم2ل)
كل) قيمة  حصة  (111 إلى)  قسمة 

حصة)1111)دضهم.
الط2لبة) بن  السيد  إ9  (: التسيير)
بتسيير) سيتكلف  الذ1  هو  فؤاد 

الشركة،)وله أوسع الصالحي2ت.
يوم) تبتدئ  ن  سنة  (99 (: املدة)

إنش2ئه2 النه2ئي.
اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
االبتدائية) ب2ملحكمة  الق2نوني 
 2121 أبريل) (21 بت2ضيخ) ب2لقنيطرة 
السجل) ضقم  (82117 ضقم) تحت 

التج2ض1)61231.
222 P

 LES CLES DE
L’ENTREPRENARIAT

SARL AU
بت2ضيخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2121 أبريل) (15
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي تحمل الخص2ئص الت2لية):
 LES CLES DE (: التسمية)

.L’ENTREPRENARIAT
.SARL AU(:(الصفة الق2نونية

الهدف االجتم2عي):
االستش2ضة في التسيير)؛

خد 2ت للشرك2ت)؛
االستيراد والتسيير.

ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 
دضهم للحصة الواحدة  وزعة) (111

بي9 الشرك2ء)على الشكل الت2لي):
السيدة أ يمة قب2ج)1111)حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النه12 أ1  ن ت2ضيخ وضع)

السجل التج2ض1.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
املقر):)15،)ش2ضع األبط2ل،)الشقة)

ضقم)4،)أكدال،)الرب2ط.
املسيرة):)السيدة أ يمة قب2ج.

(: التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 
.151625

223 P

CAPITAL FACILITIES
SARL AU

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
قد) (2121 الرب2ط بت2ضيخ ف2تح أبريل)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
.CAPITAL FACILITIES(:(التسمية
ترويج) (: االجتم2عي) الهدف 

العق2ضات.
ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)دضهم للحصة الواحدة.
 حمد بوديح)1111)حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النه2ئي أ1  ن ت2ضيخ وضع)

السجل التج2ض1.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
املقر):)ش2ضع عبد الرحم92 بوعبيد،)
قرطبة عم2ضة) األندلس،) الري2ض  حي 

24،)شقة)2R،)الرب2ط.
املسيرة):) حمد بوديح.

(: التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 
.151587
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 TD SOLEIL SERVI
DISTRIBUTION

SARL AU
الك2ئن  قره2 : سكتوض 1، ضقم 137، 

 رس الخير، تم2ضة
بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ في ف2تح)
 TD شركة) قرض  سير  (2121  2ضس)
 SOLEIL SERVI DISTRIBUTION

على  2 يلي):
 31 (: الشركة  ن) تغيير  قر  (- (1
أكدال،) (،2 ضقم) عم2ضة  سبو،) ش2ضع 
(،137 ضقم) (،1 سكتوض) (: إلى) الرب2ط 

 رس الخير،)تم2ضة.
2)-)استق2لة  سير الشركة الس2بق)
السيد صالح الدين احمينة وتعيي9)
السيد الجواني ع2دل بصفته املسير)
الشركة  لز ة) ستكو9  الوحيد،)
بشكل صحيح بتوقيع السيد الجواني)

ع2دل.
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3)-)تحديث النظ2م األس2�سي.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

الربط) بكت2بة  األول  الق2نوني 

بت2ضيخ) ب2لرب2ط  التج2ضية   ب2ملحكمة 

8)أبريل)2121)تحت ضقم)112516.

225 P

ائتم2نية أسف2ض كونس12

شقة ضقم)4)جن92 النهرة)1،)الرب2ط

اله2تف):)61 97 72 1537

النق2ل):)37 43 74 1662

SOYA COFFEE
 SARL

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة

بـمـقـتـرـى عقد عرفي،)تم تأسيس)

شركة ذات  سؤولية.

 SOYA (: االجتم2عي) اللقب 

.COFFEE SARL

الشرك2ء):

ب.و.ط) برني،) خديجة  السيدة 

A51771  611 )سهم)؛

ب.و.ط) عراقي،) كريم  السيد 

A377151   411 سهم.

املسيرة):)السيدة خديجة برني.
ضأس امل2ل):)111.111)دضهم.

النش2ط):) قهى.

ش2ضع  حمد الخ2 س،) (: العنوا9)

إق2 ة ن2دية،)عم2ضة)H،) حل ضقم)1،)

ت2 سن2،)تم2ضة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 2121 26)أبريل) االبتدائية تم2ضة يوم)

تحت ضقم)322)السجل التج2ض1 ضقم)

.132825
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TR HOUSNI
SARL AU

تأسيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

تم) (2121 فبراير) (19 ب2لقنيطرة يوم)

وضع الق2نو9 األس2�سي لشركة ذات)

ب2لخص2ئص)  سؤولية  حدودة 

الت2لية):

.TR HOUSNI SARL AU(:(التسمية
:) جموعة الهن2ء) املقر االجتم2عي)

ضقم)9،)الط2بق األول،)القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

 وضوع الشركة):)النقل الشخ�سي.
ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم.

التسيير):)أسند إلى  حسن قبيبي،)
الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 لة 

.G538964
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  تم 
ب2ملحكمة االبتدائية ب2لقنيطرة بت2ضيخ)
ضقم) تج2ض1  سجل  (2121 أبريل) (6

.59949
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 CASHPLUS TAWADA
TEMARA

SARL
في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
قد) (2121 أبريل) (12 بت2ضيخ) الرب2ط 
ذات  سؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 حدودة.
 CASHPLUS (: التسمية)

.TAWADA TEMARA SARL
الوس2طة) (: االجتم2عي) الهدف 

امل2لية))ك2ش بلوس).
ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 
دضهم للحصة الواحدة  وزعة) (111

بي9 الشرك2ء)على الشكل الت2لي):
س2ضة بندالح)511)حصة)؛
أسم2ء)بندالح)511)حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النه2ئي أ1  ن ت2ضيخ وضع)

السجل التج2ض1.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
تجزئة) (،43 (: االجتم2عي) املقر 

الح2ضتية،)تم2ضة.
املسير):)س2ضة بندالح.

(: التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 
.132819
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SYN WORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم
املقر االجتم2عي : زنقة 2 ضقم 29 حي 

 عموضة الس2كنية القنيطرة
تأسيس شركة

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
ب2لقنيطرة،)تم وضع الق2نو9 األس2�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف2ت الت2لية):
SYN WORKS SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

:) زنقة 2 ضقم 29  املقر االجتم2عي)
حي  عموضة الس2كنية، القنيطرة.

 وضوع الشركة):
نقل البر2ئع.

املق2ولة في األسغ2ل املختلفة.
عالقة) له  كل  2  ع2 ة  وبصفة 

بنش2ط الشركة.
ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 
دضهم) (111.111 في  بلغ) الشركة 
اجتم2عية) حصة  (1111 إلى)  قسم 
للواحدة،) حرضة) دضهم  (111 بقيمة)
بك2 له2،) كتتبه و وزعة على الشرك2ء)

ك2لت2لي):
 111 املخربش) سبح92  السيد 

حصة.
السيد الط2هر العط2ض)911)حصة.

املدة):)99)سنة.
التسيير):)أسند إلى السيد سبح92)

املخربش والسيد الط2هر العط2ض.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  تم 
ب2ملحكمة االبتدائية ب2لقنيطرة تحت)

ضقم)58159)بت2ضيخ)13)ين2ير)2121.
229 P

C FLOW BAT
SARL AU

تأسيس شركة
بت2ضيخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
6)فبراير)2121)أقيم الق2نو9 األس2�سي)
لشركة ذات  سؤولية  حدودة ذات)

شريك الوحيد ك2لت2لي):

 C FLOW BAT شركة) (: االسم)

.SARL AU

ذات  سؤولية) شركة  (: الشكل)

 حدودة ذات شريك الوحيد.

املقر االجتم2عي):)زنقة سبو،)عم2ضة)

الشوب،) كتب)2،)ط2بق)5،)القنيطرة.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

تسجيله2 ب2لسجل التج2ض1.

 وضوع الشركة):

 روج عق2ضات)؛

بأية عملية) القي2م  وبصفة ع2 ة 

خد 2تية ترتبط بشكل  ب2شر أو غير)

 ب2شر بإحدى األنشطة أعاله أو التي)

 ن شأنه2 تنمية  وضوع الشركة.

ضأسم2ل الشركة):)حدد في)111.111 

دضهم  قسمة إلى)1111)حصة،)قيمة)

الواحدة  نه2)111)دضهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: التسيير)

املزداد) الرا ي،) الن2صر  عبد  للسيد 

والح2 ل) (1991 ين2ير) (6 بت2ضيخ)

.GJ18431(للبط2قة الوطنية ضقم

بمصلحة) الشركة  تقييد  تم 

السجل التج2ض1 ب2ملحكمة االبتدائية)

ب2لقنيطرة تحت ضقم)58947.

230 P

EGIDE INFO
SARL

بمقت�سى العقد العرفي املحرض في)

تم) (2121 أبريل) (22 القنيطرة بت2ضيخ)

االتف2ق على الق2نو9 األس2�سي لشركة)

ذات الخص2ئص الت2لية):

.EGIDE INFO SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض):

االستش2ضات واإلداضة)؛

خد 2ت تكنولوجي2 املعلو 2ت)؛

واإلنترانت) اإلنترنت  حلول  تطوير 

واإلكسترانت)؛

تصميم وإنش2ء)الحلول الرقمية)؛
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املتعددة) والوس2ئط  االتص2الت 

والتدضيب)؛

التسويق واإلعال9)؛

بمص2دض) واالستع2نة  التوظيف 

خ2ضجية والنقل.

 املركز االجتم2عي):)48)ش2ضع أبو بكر)

(،2 إيم92،) كتب) إق2 ة  الصديق،)

القنيطرة.

دضهم) (111.111 (: الرأسم2ل)

حصة اجتم2عية) (1111  قسمة إلى)

بقيمة)111)دضهم للحصة الواحدة.

السنة االجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)

إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

االحتي2طي الق2نوني) (%5 (: األضب2ح)

والب2قي بعد املداولة.

لتسيير) ق2نوني2  عي9  (: التسيير)

الشركة وملدة غير  حدودة):

والسيدة) الفقير  اشرف  السيد 

يسرى شركيف.

املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 

أبريل) (22 االبتدائية القنيطرة بت2ضيخ)

2121)تحت ضقم)61261.

231 P

AMBROSE PRO
بت2ضيخ) خ2ص  عقد   بموجب 

15)فبراير)2121)تم إنش2ء)شركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تتمثل خص2ئصه2 فيم2 يلي):

 AMBROSE (: التج2ض1) االسم 

.PRO

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

األنشطة):

تأهيل) وإع2دة  بيع  تسويق،) (- (1

 عدات وأجهزة السال ة والوق2ية)؛

املتنوعة) األشغ2ل  -) ق2ول  (2

)أشغ2ل البن2ء)وأشغ2ل الطرق))؛

.NEGOCE(-(3
زنقة) الروضسط92،) حي  (: العنوا9)

الح2جب)12)ضقم)11.

(: للشركة) االجتم2عي  الرأسم2ل 

111.111)دضهم.

في) الشركة  ضأسم2ل  تحديد  تم 

إلى) دضهم  قسمة  (111.111  بلغ)

111)دضهم للحصة،) 1111)حصة ب)

 رقمة  ن)1)إلى)1111) خصصة ل):

السيد البريني  حمد  س2هم نقدا)

ب)1111)حصة.

اإلداضة):)ستداض الشركة  ن طرف):

بت2ضيخ) املزداد  البريني  حمد،)

لبط2قة) الح2 ل  (،1973 نوفمبر) (15

.UC32224(التعريف الوطنية ضقم

الصفة):) سير.

سيتم إداضة جميع أعم2ل الشركة)

بواسطة توقيع الشريك الوحيد.

تم اإليداع الق2نوني لدى املحكمة)

 1756 ضقم) تحت  ملكن2س  التج2ضية 

بت2ضيخ)6)أبريل)2121)الرقم التحليلي)

.52929
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STE NASYM

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : وسط املدينة 

حصي9، سال الجديدة 725 )7 شقة 

2 إق2 ة سليمة 8)

 حرر تصفية الشركة
ع2م  صحح) بموجب  حرر 

تم) (2121 فبراير) (11 بت2ضيخ) اإل ر2ء)

االتف2ق على التصفية النه2ئية وإبرام)

 STE NASYM SARL الذ ة لشركة)

وذلك بمقره2 االجتم2عي املوجود ب)

وسط املدينة حصي9،)سال الجديدة)

 (8 سليمة) إق2 ة  (2 شقة) (7(  725

تحت إشراف السيد كرعوس احمد)

بصفته  سير الشركة.

تم االيداع الق2نوني بكت2بة الربط)

ضقم) تحت  سال  االبتدائية  ب2ملحكمة 

349)بت2ضيخ)21)أبريل)2121.
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AEROFLUX TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم
املقر االجتم2عي : 15، زنقة سبو، 
عم2ضة ال شوب،  كتب ضقم 2، 

الط2بق 5، القنيطرة
تأسيس شركة

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
ب2لقنيطرة،)تم وضع الق2نو9 األس2�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف2ت الت2لية):
 AEROFLUX TRAV (: التسمية)

.SARL
ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
15،)زنقة سبو،) (: املقر االجتم2عي)
(،2 ضقم) شوب،) كتب  ال  عم2ضة 

الط2بق)5،)القنيطرة.
في) املق2ولة  (: الشركة)  وضوع 

التركيب2ت الكهرب2ئية.
ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 
دضهم) (111.111 في  بلغ) الشركة 
اجتم2عية) حصة  (1111 إلى)  قسم 
للواحدة،) حرضة) دضهم  (111 بقيمة)
على) و وزعة  بك2 له2،) كتتبة،)

الشرك2ء)ك2لت2لي):
السيد ضشيد بوكوشة.

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

بوكوشة.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  تم 
ب2ملحكمة االبتدائية ب2لقنيطرة تحت)

ضقم)61287)بت2ضيخ)22)أبريل)2121.
234 P

AD FUTURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضأسم2له2 : 11.111 دضهم
املقر االجتم2عي : 23 ش2ضع أنوال، 
عم2ضة فلوض1 11،  كتب ضقم 4، 

 يموزا، القنيطرة
تأسيس شركة

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
ب2لقنيطرة،)تم وضع الق2نو9 األس2�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف2ت الت2لية):

.AD FUTURA SARL(:(التسمية
ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
23)ش2ضع أنوال،) املقر االجتم2عي):)
(،4 ضقم) 11،) كتب  فلوض1) عم2ضة 

 يموزا،)القنيطرة.
 وضوع الشركة):

في) املختلفة  األشغ2ل  في  املق2ولة 
البن2ء)؛

ت2جر.
ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 
الشركة في  بلغ)11.111)دضهم  قسم)
بقيمة) اجتم2عية  حصة  (111 إلى)
دضهم للواحدة،) حرضة بك2 له2،) (111

 كتتبة،)و وزعة على الشرك2ء)ك2لت2لي):
السيد عبد الرحيم املتوكل.

السيد يوسف امل2دحي.
املدة):)99)سنة.

عبد) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)
الرحيم املتوكل.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر.

التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  تم 
ب2ملحكمة االبتدائية ب2لقنيطرة تحت)

ضقم)61113)بت2ضيخ)8)أبريل)2121.
235 P

 DIAGNISTIC ORGANISME
PROJET

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

ضأسم2له2 : 11.111 دضهم
املقر االجتم2عي : 59 إق2 ة  وال1 
عبد العزيز، ش2ضع  وال1 عبد 

العزيز، ضقم 4، القنيطرة
تأسيس شركة

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
ب2لقنيطرة،)تم وضع الق2نو9 األس2�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
بشريك وحيد ذات املواصف2ت الت2لية):

 DIAGNISTIC (: التسمية)
.ORGANISME PROJET SARL AU

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.
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املقر االجتم2عي):)59)إق2 ة  وال1)

عبد العزيز،)ش2ضع  وال1 عبد العزيز،)

ضقم)4،)القنيطرة.

:) كتب تصميم)  وضوع الشركة)

الهندسة املدنية.

ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

الشركة في  بلغ)11.111)دضهم  قسم)

بقيمة) اجتم2عية  حصة  (111 إلى)

دضهم للواحدة،) حرضة بك2 له2،) (111

 كتتبة،)و وزعة على الشرك2ء)ك2لت2لي):

السيد ص2ئب أحمد.

املدة):)99)سنة.

:)أسند إلى السيد ص2ئب) التسيير)

أحمد.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر.

التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  تم 

ب2ملحكمة االبتدائية ب2لقنيطرة تحت)

ضقم)61291)بت2ضيخ)26)أبريل)2121.

236 P

 EN NESSAH-BOUGARNI

TRANS
شركة ذات  سؤولية  حدودة

تأسيس شركة
عرفي  حرض) عقد  بمقت�سى 

تم) (2121 أبريل) (5 ب2لقنيطرة بت2ضيخ)

إنش2ء)شركة ذات  سؤولية  حدودة)

ذات الخ2صي2ت الت2لية):

EN( NESSAH- (: االسم)

.BOUGARNI TRANS

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة.

:) ق2ول نقل) املوضوع االجتم2عي)

األشخ2ص.

املدة):)99)سنة.
أنوال،) زنقة  (4 ضقم) (23 (: املقر)

11،) كتب  يموزة،) الزهوض) عم2ضة 

القنيطرة.

الرأسم2ل):)111.111)دضهم  قسمة)

دضهم) (111 حصة  ن فئة) (1111 إلى)

للحصة الواحدة.

الحصص):
السيد بوكرني  حمد)511)حصة)؛
السيد النص2ح ضشيد)251)حصة)؛
السيد النص2ح  حمد)251)حصة.

بوكرني  حمد) السيد  (: التسيير)
كمسيرين) ضشيد  النص2ح  والسيد 

للشركة ملدة غير  حدودة.
السجل التج2ض1 ضقم):)61215.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة.

للشركة) الق2نوني  اإليداع  تم 
ب2ملحكمة االبتدائية القنيطرة بت2ضيخ)

21)أبريل)2121)تحت ضقم)61215.
237 P

 RESTAURANT BILAD
ASHAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم
املقر االجتم2عي : الط2بق األض�سي 

ضقم 5، زاوية ش2ضع الديوض1 و وال1 
عبد الرحم92 إق2 ة  2 ش2ء هللا 3، 

القنيطرة
تأسيس شركة

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
ب2لقنيطرة،)تم وضع الق2نو9 األس2�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
بشريك وحيد ذات املواصف2ت الت2لية):

 RESTAURANT (: التسمية)
.BILAD ASHAM SARL AU

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

: الط2بق األض�سي  املقر االجتم2عي)
ضقم 5، زاوية ش2ضع الديوض1 و وال1 
عبد الرحم92 إق2 ة  2 ش2ء هللا 3، 

القنيطرة.
 وضوع الشركة):)
 ستغل  طعم)؛

 قهى.
ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 
دضهم) (111.111 في  بلغ) الشركة 
اجتم2عية) حصة  (1111 إلى)  قسم 
للواحدة،) حرضة) دضهم  (111 بقيمة)
بك2 له2،) كتتبة،)و وزعة على الشرك2ء)

ك2لت2لي):

السيد أحمد لطفي)1111)حصة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد أحمد) (: التسيير)
لطفي.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر.

التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  تم 
ب2ملحكمة االبتدائية ب2لقنيطرة تحت)

ضقم)61311)بت2ضيخ)26)أبريل)2121.
238 P

STE SORAZAMED
شركة ذات  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد
 قره2 االجتم2عي : 47 زنقة عمر ابن 
الع2ص اق2 ة اسم2عيل  كتب ضقم 

4 القنيطرة
الحل املبكر للشركة

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
 SORAZAMED(الغير الع2د1 لشركة

تقرض  2 يلي):
املبكر) الحل  على  املص2دقة 

للشركة.
ازنيكة،) سعيد  السيد  تعيي9 

بصفته  صفي للشركة.
الشركة) تصفية  تحديد  قر 

ب2لعنوا9 الت2لي):
زنقة عمر ابن الع2ص اق2 ة) (47

اسم2عيل  كتب ضقم)4)القنيطرة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 
االبتدائية ب2لقنيطرة))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121،)تحت ضقم)82161.
239 P

 STE HICHAMOVITSH
TRANS

شركة ذات  سؤولية  حدودة
بشريك وحيد

ضاسم2له2 : 111.111 دضهم
 قره2 االجتم2عي : ش2ضع  حمد 

ديوض1 و حمد عبده اق2 ة ك2 لي2 
ط2بق 2  كتب ضقم 24 القنيطرة

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
الت2سيس بت2ضيخ)22)ابريل)2121،)تم)
وضع نظ2م أس2�سي لشركة  حدودة)
ذات) وحيد  بشريك  املسؤولية 

املميزات الت2لية):

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة بشريك الوحيد.

نقل  :  ق2ول  االجتم2عي  الهدف 

النقل  خد 2ت  تقديم  االفراد، 

الخ2صة.

 STE  : التسمية 

.HICHAMOVITSH TRANS

القنيطرة ش2ضع) (: املقر االجتم2عي)

اق2 ة) عبده  و حمد  ديوض1   حمد 

ك2 لي2 ط2بق)2) كتب ضقم)24.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

تقييده2 ب2لسجل التج2ض1.

في) :) حدد  االجتم2عي) الراسم2ل 

 1111 الى) دضهم  قسمة  (111.111

للحصة) دضهم  (111 فئة) حصة  ن 

الواحدة جميعه2  حرضة و وزعة على)

الشكل الت2لي):

السيد) في  لكية  حصة  (1111

هش2م دحو.

السيد) الشركة  عينت  (: التسيير)

غير) ملدة  له2  كمسير  دحو  هش2م 

 حدودة.

الق2نوني) %لالحتي2ط  (5 (: االضب2ح)

والب2قي ينقل.

 31 ف2تح ين2ير الى) (: السنة امل2لية)

ديسمبر.

بكت2بة) الق2نوني  االيداع  تم 

االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط 
ب2لقنيطرة تحت ضقم السجل التج2ض1)

61321)بت2ضيخ)27)أبريل)2121.

240 P

STE SKHIRAT FLEX
SARL AU

املسجل) العرفي  العقد  بمقت�سى 

ت2سيس) تم  (2121 16) 2ضس) بت2ضيخ)

شركة تحمل الخص2ئص الت2لية):

.SKHIRAT FLEX(:(التسمية

.SARL AU(:(الشكل الق2نوني

اجزاء) ب2ئع  (: االجتم2عي) الهدف 

السي2ضات و يك2نيكي.
ضاسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)

فئة) حصة  ن  (1111 الى)  قسمة 

111)دضهم للحصة.
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:)تجزئة ا 2ل ضقم) املقر االجتم2عي)

13) 2ج ضقم)1)الصخيرات.

التسيير):)تم تعيي9 السيد ابراهيم)

 عزوز كمسير لشركة.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  تم 

ب2ملحكمة االبتدائية بتم2ضة تحت ضقم)

132561)بت2ضيخ ف2تح أبريل)2121.

241 P

STE QUICK MAROC TRANS
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 

االستثن2ئي بت2ضيخ)22)فبراير)2121)تم)

االتف2ق على  2 يلي):

تغيير  قر الشركة  ن عم2ضة ضقم)
1)حي) دك92 ضقم) (211 زنقة ت2ضكة) (23

النهرة الرب2ط الى ش2ضع جو9 جوضس)

 حل ضقم)12)الليمو9 الرب2ط.
الق2نو9) 4) ن  الفصل) تعديل 

االس2�سي للشركة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 

31) 2ضس) بت2ضيخ) ب2لرب2ط  التج2ضية 

2121،)تحت ضقم)112217.

242 P

 STE

TRANSITECINGENIEURS-

CONSEIL
شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضاسم2له2 : 411.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : الرب2ط أكدال 64 
زنقة امللوية الشقة ضقم 5 

 سجل تج2ض1 ضقم : 71897الرب2ط

التعريف الرريبي : 3381494

 حرر الجمع الع2م الغير الع2د1)

بت2ضيخ)12)أبريل)2121،)قرض  2 يلي):

 Mr. املسيرين) استق2لة  قبول 

 MARTIN KASPAR STUCKI ET

 Mme. LORENZA TOMASONI

 Mr. CHRISTOPHE DIANI وتعيي9)

(،PASSEPORT N°21CK16566

 سير وحيد ملدة غير  حدودة.

تلتزم الشركة بتوقيع املسير وهو)

. Mr.CHRISTOPHE DIANI

تحيي9 النظ2م االس2�سي للشركة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 

أبريل) (27 بت2ضيخ) ب2لرب2ط  التج2ضية 

2121)تحت ضقم)113149.

243 P

الشركة الصناعية لالمالح 

ومشتقاتها 
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد
ضاسم2له2 : 1.511.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : حي الدو ية تيسة 

اقليم ت2ون2ت

ا9 الجمع الع2م االستثن2ئي املنعقد)

بت2ضيخ)25)فبراير)2121)بمقر الشركة)

الصن2عية لال الح و شتق2ته2،)شركة)

ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)

الوحيد والك2ئن  قره2 االجتم2عي بحي)
قرض ت2ون2ت،) اقليم  تيسة   الدو ية 

) 2 يلي):

السيد) يفوت  (: حصص) تفويت 

لحسن حكم تحت جميع الرم2ن2ت)

الفعلية والق2نونية  جموع حصص)

 15.111 وهي) له  اململوكة  الشركة 

حصة،)للسيد خليد  نير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) بت2ون2ت  االبتدائية 

2121،)تحت ضقم)216.

244 P

STE EXTRASERVICES SI
شركة ذات  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد
ضاسم2له2 : 111.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي :  تجر ضقم 1، زنقة 

ابن الب2ض،  سجد املسيرة  الخرراء، 

املسيرة حي يعقوب املنصوض الرب2ط

بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم ت2سيس شركة) (2121 27) 2ضس)  

بشريك) ذات  سؤولية  حدودة 

وحيد ذات املواصف2ت الت2لية):

االسم)):)اكسطراسرفيس �سي.
:) ركز النسخ،) النش2ط التج2ض1)

خد 2ت االشه2ض واالعال ي2ت.
زنقة ابن) (،1 :) تجر ضقم) العنوا9)
الخرراء،) ( املسيرة) الب2ض،) سجد 

املسيرة حي يعقوب املنصوض الرب2ط.
ضاسم2ل)):)111.111)دضهم  قسمة)
111)دضهم) 1111)حصة  ن فئة) الى)
للحصة  منوحة ب2لك2 ل الى السيدة)

اكرام ملعكش2و1.
يعهد التسيير ملدة غير) (: التسيير)
 حدودة الى السيدة اكرام ملعكش2و1)
شقة) (،14 عم2ضة) ب2لرب2ط،) الق2طنة 

ضقم)8)زنقة االشعر1 اكدال.
99)سن ابتداء) ن) (:  دة الشركة)

ت2ضيخ الت2سيس.
ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 
التج2ضية ب2لرب2ط،)سجل تج2ض1 ضقم)

.151611
245 P

HAMZA DESIGN SARL AU
Dissolution

االستثن2ئي) الع2م  للجمع  طبق2 
للشركة) االجتم2عي  ب2ملقر  تم  الذ1 
وحيد) لشريك  املسؤولية   حدودة 

: Hamza design
قرض  2 يلي):

انحالل الشركة.
الدغمي) حمزة  املصفي  تعيي9 
الث2ني) الحسن  ش2ضع  بفيال  الس2كن 

أكدال الرب2ط.
ب2لعنوا9) حدد  (: التصفية)  قر 
الث2ني) الحسن  ش2ضع  بفيال  (: الت2لي)

اكدال الرب2ط.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (28 بت2ضيخ) ب2لرب2ط  التج2ضية 

2121)ضقم)113211.
246 P

 EPIL CLINIC
MOHAMMEDIA SARL

في العرفي  العقد  تسجيل   ت2ضيخ 
 31) 2ضس)2121)ب2ملحمدية.

:) ركز للعن2ية) الهدف االجتم2عي)
ب2لتجميل)،)بيع  واد التجميل.

ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)

فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)دضهم للحصة واملقسمة ك2لت2لي):

السيد عبد الكريم شرف2و1):)511 

حصة.

السيد أحمد عمراني حن�سي):)511 

حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.

املقر):)عم2ضة 1 بالطو  كتب ضقم)3 

الط2بق األول حديقة بالزا املحمدية.

الكريم) عبد  السيد  (: التسيير)

عمراني) أحمج  والسيد  شرف2و1 

حن�سي.
(: التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

.27851

247 P

 كتب دا ي وشرك2ؤه الخبرة في املح2سبة

واستش2ضة الشرك2ت

169ش2ضع املق2و ة)21491)الداض البير2ء

اله2تف)1522318119

الف2كس):)1522441326

LK COMMUNICATION
تأسيس شركة  حدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
ضقم السجل التج2ض1 ضقم 484857

املؤضخ) العرفي  للعقد  طبق2 

املسجل ب2لداض البير2ء)في)7)ديسمبر)

شركة  حدودة) تأسيس  تم  (2121

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

 LK COMMUNICATION(:(اإلسم

املوضوع):)االتص2ل والنصح.
دضهم) (111.111 (: امل2ل) ضأسم2ل 

حصة) (1111 إلى) وهي  قسمة 

للحصة،) كتتب) دضهم  (111 بقيمة)

ب2لك2 ل) ب2لك2 ل،) دفوعة  به2 

وهي) الوحيد،) للشريك  و خصصة 

ك2لت2لي):

 MR KOza LASZLO PASCAL

1.111 PARTS SOCIALES

 KOZA LASZLO السيد) (: املسير)

PASCAL،)ح2 ل بط2قة اإلق2 ة ضقم))

.BE29236 G
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زنقة ليبيرتي) (11 (: املقر االجتم2عي)

الداض) (5 الشقة ضقم) الث2لث  الط2بق 

البير2ء،)املغرب.

9)سنة ابتداء) ن تأسيس) (: املدة)

الشركة.

الق2نوني) لالحتي2طي  (5% (: الربح)

الشرك2ء) قراض  حسب  يوزع  والب2قي 

لالحتي2طي) إض2فته  أو  بتوزيعه 

الق2نوني أو حملة للسنة املقبلة.

ب2ملحكمة) للشركة  ( اإليداع) تم 

بت2ضيخ البير2ء) ب2لداض   التج2ضية 

 31)ديسمبر)2121.
السيد  حمد دا ي

خبير  ح2سب.
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 كتب دا ي وشرك2ؤه الخبرة في املح2سبة

واستش2ضة الشرك2ت

169ش2ضع املق2و ة)21491)الداض البير2ء

اله2تف)1522318119

الف2كس):)1522441326

شركة سينيزيا
 املحدودة املسؤولية

SYNESIA SARL

RC N° 198379/IF11111243

ICE N° 111129461111177

الجم2عي) القراض  شروط  بموجب 

الشركة) االستثن2ئي لشركة سينيزي2،)

برأسم2ل) املحدودة  املسؤولية  ذات 

ويقع  كتبه2) دضهم،) (321.111 قدضه)

املسجل في)169ش2ضع املق2و ة الط2بق)

الس2بع ص.ب)21491)الداض البير2ء،)

قرض الشرك2ء):

فسخ  سبق للشركة):

املبكر) الحل  املس2همو9  قرض 

يقع  قره2) التي  سينيزي2،) لشركة 

 169 البير2ء) الداض  في  االجتم2عي 

ش2ضع املق2و ة الط2بق الس2بع ص.ب)

21491)الداض البير2ء.

ب))استق2لة املسيرين للشركة):

ب2الستق2لة) املس2همو9  يقر 

كمسييرين للشركة):

 Mr Guy Jean Marcel LECLERC

 de nationalité française, portant

Passeport n° 17AF27788)؛

 Mr Yves Marc Jacques

 LEBOND de nationalité

 française, portant passeport n°

.11AY68224

ونه2ئية) ك2 لة  تصريف2ت   نحهم 

 ن إداضتهم حتى اآل9.

و كتب) للشركة  تعيي9  صفي 

التصفية.

 Guy Jean(يعي9 املس2همو9 السيد

Marcel LECLERC،)بصفته  صفي2،)

(،17AF27788 ( يحمل جواز سفر قم)

التصفية) إجراءات  تنفيذ  أجل   ن 

جميع) ويمنحه  ب2لشركة،) الخ2صة 

وفق2) الغرض،) لهذا  الصالحي2ت 

ويعي9  ك92) األس2�سي،) للنظ2م 

املق2و ة) ش2ضع  (169 في) التصفية 

الداض) (21491 الط2بق الس2بع ص.ب)

البير2ء.

سجل) في  الق2نوني  اإليداع  تم 

البير2ء) الداض  في  التج2ضية  املحكمة 

ضقم) تحت  (2121 يوليو) (3 بت2ضيخ)

.738228

السيد  حمد دا ي

خبير  ح2سب.
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E4 FLUIDES
SARL

بوليف2ض د عبد املو ن وش2ضع سو ي2، 

إق2 ة شهر زاد 3، الط2بق الرابع، 

ضقم 21، الداض البير2ء

ضقم السجل التج2ض1 : 492169

تأسيس شركة  حدودة املسؤولية
في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 

15 2ضس تم إعداد الق2نو9 األس2�سي)

لشكل الشركة ب2ملميزات الت2لية):

شركة  حدودة) (: الشركة) شكل 

املسؤولية.

.E4 FLUIDES(:(التسمية

غرض الشركة بإيج2ز.

أعم2ل التكييف والتهوية.

وبيع) الكهروضوئة  التركيب2ت 

والتركيب2ت)) الشمسية  األلواح 

الكهرب2ئية.

في  ج2ل) التقنية  الحلول  تقديم 

والط2ق2ت) الكهرب2ئية  الط2قة 

املتجددة.

عبد) بوليف2ضد  (: االجتم2عي) املقر 

شهر) إق2 ة  سو ي2،) وش2ضع  املو ن 

الداض) (21 ضقم) الط2بق الرابع،) (،3 زاد)

البير2ء.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (:  بلغ ضأسم2ل الشركة)

دضهم.

 111.111 (: النقدية) الحصص 

دضهم.

الشخصية) الشرك2ء) أسم2ء)

والع2ئلية وعن2وينهم):

حي) ن2دية  الرق2 ر  السيدة 

إق2 ة احالم،)عم2ة د ضقم) السع2دة،)

7)سيد1 البرنو�سي،)الداض البير2ء.

حي) حسن  سكوتة  السيد 

السع2دة،)إق2 ة احالم،)عم2ضة د ضقم)

7)سيد1 البرنو�سي،)الداض البير2ء.

حي) ابراهيم  سكوتة  السيد 

عم2ضة د ضقم) السع2دة إق2 ة أحالم،)

7)سيد1 البرنو�سي،)الداض البير2ء.

الشخصية) الشركة  اسم  سير 

والع2ئلية وعنوانه):

حي) ن2دية  الرق2 ر  السيدة 

عم2ضة د ضقم) السع2دة إق2 ة أحالم،)

7)سيد1 البرنو�سي،)الداض البير2ء.

بمصلحة) تم  (: التج2ض1) السجل 

كت2بة الربط لدى املحكمة التج2ضية)

ب2لداض البير2ء)تحت ضقم)492169.

التج2ضية) ب2ملحكمة  اإليداع  تم 

املركز) طريق  عن  البير2ء) ب2لداض 

البير2ء) ب2لداض  لالستثم2ض  الجهو1 

بت2ضيخ)8)أبريل)2121.
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HOLDING FINANCIERE 

ET D’INVESTISSEMENT 

DU DETROIT
SARL

اخذ بعي9 االعتب2ض وف2ة  ش2ضكة 
 نتفعة و سيرة وحيدة للشركة

اخذ بعي9 االعتب2ض تقسيم حصصه2 
بعد وف2ته2

تعيي9  سيرة جديدة للشركة 
وتحديد صالحي2ته2

التغييرات الق2نونية الت2بعة لذلك
 ط2بقة الق2نو9 األس2�سي للشركة

قرض الجمع الع2م املنعقد استثن2ئي2)

للشركة) (،2121 25) 2ضس) بت2ضيخ)

 HOLDING FINANCIERE املسم2ة)

 ET( D’INVESTISSEMENT( DU

ذات) شركة  (DETROIT SARL

ضأسم2له2)  سؤولية  حدودة،)

االجتم2عي) دضهم،) قره2  (211.111

بطنجة)7،)زنقة املكسيك.

السيدة) وف2ة  االعتب2ض  بعي9  اخذ 

الل ف2طمة العلمي كمش2ضكة  نتفعة)

وهكذا) للشركة  وحيدة  و سيرة 

السبتي،) آ 2ل  السيدة  أصبحت 

الحسيني،) العراقي  زينب  السيدة 

الحسيني) العراقي  كنزة  والسيدة 

للحصص) الك2 لة  امللكية  أصح2ب 

االجتم2عية.

 2111 أخذ بعي9 االعتب2ض تقسيم)

لرأسم2ل) املكونة  اجتم2عية  حصة 

الشركة على الشكل الت2لي):

667)حصة) السيدة آ 2ل السبتي)

اجتم2عية.

الحسيني) العراقي  زينب  السيدة 

667)حصة اجتم2عية.

الحسيني) العراقي  كنزة  السيدة 

666)حصة اجتم2عية.

املجموع):)2111)حصة اجتم2عية.

السبتي) آ 2ل  السيدة  تعيي9 

غير) ملدة  للشركة  جديدة  كمسيرة 

 حدودة  ع جميع الصالحي2ت.
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و7  (6 تبع2 لذلك الفصول) تغيير،)

 ن الق2نو9 األس2�سي.

 ط2بقة الق2نو9 األس2�سي))الح2لي.

الق2نو9) على  ط2بقة  املوافقة 

األس12 الجديد.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم) تحت  (،2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

.241481
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ائتم2نية تكنيك أسيسط2نس

ش.ذ.م.م

111،)ش2ضع ولي العهد طنجة

 SOCIETE B.P PARTNER
SARL A A.U

ب بارتنر
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

ضأسم2له2 : 111.111.11 دضهم

 قره2 اإلجتم2عي : طنجة زاوية ش2ضع 

 حمد الخ2 س وزنقة فلوضيد

 س.ت ضقم : 17495

تصفية  سبقة للشركة
الوحيد) الشريك  قراض  بموجب 

 2121 أبريل) (13 بت2ضيخ) بطنجة 

ش.ذ.م.م) ب2ضتنر  ب  املسم2ة  للشركة 

ضأسم2له2) الوحيد  الشريك  ذات 

دضهم،) قره2) (111.111.11

اإلجتم2عي بطنجة زاوية ش2ضع  حمد)

الخ2 س وزنقة فلوضيد،)تقرض  2 يلي):

تصفيةالشركة ب ب2ضتنر ش.ذ.م.م)

ذات الشريك الوحيد تصفية نه2ئية.

تعيي9  صفي للشركة في شخص)

 حمد بزاحي.

ب2لعنوا9) التصفية  تحديد  قر 

ش2ضع  حمد) زاوية  طنجة  (: الت2لي)

الخ2 س وزنقة فلوضيد.

لدى) الق2نوني  اإليداع  تم  ب 

بت2ضيخ بطنجة  التج2ضية   املحكمة 

 21)أبريل)2121)تحت ضقم)241528.
 قتطف وبي92 النشر

ائتم2نية تكنيك أسيسط2نس
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ESPACE ANIMAL شركة
 SARL

ش.ذ.م.م.ش.و

املقر اإلجتم2عي : 65 زاوية سعد 

زغلول وسكن اإل 2م علي  حل 

الواحة ضقم 3 القنيطرة

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

 111.111.11 ضأسم2له2) املحدودة 

دضهم وقد تم وضع الق2نو9 األس2�سي)

للشركة ذت املسؤولية املحدودة في)

11) 2ضس)2121) ميزاته2 ك2لت2لي):

للشركة شركة) (: الشكل الق2نوني)

ذات املسؤولية املحدودة.

 ESPACE ANIMAL (: التسمية)

. SARL

املوضوع الرئي�سي):

األعالف املركبة العلفية أو غيره2)

 ن  نتج2ت األعالف الحيوانية.

زاوية سعد) (65 (: املقر اإلجتم2عي)

علي  حل) اإل 2م  وسكن  زغلول 

الواحة ضقم)3)القنيطرة.

الشكل) على  الحصص  توزيع 

الت2لي:)

:)هش2م املحمد1) اإلسم والنسب)

العنوا9 حي  وال1 ضشيد املجموعة)2 

الداضالبير2ء)عدد) (21 33)ضقم) ش2ضع)

الحصص اإلجتم2عية)511.

نصير)) فؤاد  (: والنسب) اإلسم 

ودادي2ت) البيط2ت  حي  العنوا9 

بلقصير1) 113) شرع  ضقم) الكواتلي 

.511

املجموع):)1111.

ضشيدة) السيدة  تعيي9  (: اإلداضة)

التعريف) لبط2قة  الح2 لة  املحمد1 

كمسيرة) (BH24611 ضقم) الوطنية 

الشركة.

وقد تم اإليداع الق2نوني لقواني9)

اإلبتدائية) ب2ملحكمة  الشركة 

 2121 11) 2ضس) بت2ضيخ) ب2لقنيطرة 

تحت عدد)1948/2121.
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BEN WORK SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك الوحيد 
بت2ضيخ) عرفي  ( عقد) بمقت�سى  (
تم تأسيس شركة) (، (2121 19)أبريل)
ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)

الوحيد خص2ئصه2 ك2لت2لي):
 BEN WORK(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
الهدف):)النج2ضة.

ش2ضع) ( (153 االجتم2عي):) املقر 
153) كرض  حل) عف92) بن  عثم92 
411)الحي الصن2عي حي الرحمة))سال

ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)
كل) قيمة  حصة  (1111 إلى)  قسمة 
واحدة  2ئة))111)))دضهم تم تحريره2)

ب2لك2 ل و وزعة)))كم2 يلي:
السيد):)يوسف بنحميدات)1111 

حصة
)املدة):)99)سنة

التسيير:)تم تعيي9 السيد يوسف)
بنحميدات الح2 ل لبط2قة الوطنية)
ضقم)AB156722))) سير للشركة ملدة)

غير  حدودة.
ب2لسجل) الشركة  تسجيل  تم 
بسال) االبتدائية  للمحكمة  التج2ض1 
ضقم) تحت  (26/14/2121 بت2ضيخ)

.36488
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 املركز الجهــو1 للخد ـــ2ت ش م م
تيزنيت).اله2تف):)15.28.61.24.11

QUAD TIZNIT ADVENTURE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة  ن شريك واحد
الجمع) على  حرر  بن2ء) (
بت2ضيخ) املنعقد  التأسي�سي  الع2م 
ذات) تأسست شركة  (16/14/2121
ب2العتب2ضات) املحدودة  املسؤولية 

الت2لية):)
 QUAD TIZNIT« :)شركة) االسم)
املسؤولية) ذات  (»ADVENTURE

املحدودة  ن شريك واحد.

بلوك ب اكلو) (41 ضقم) (: العنوا9)

الش2طئ جم2عة اكلو تيزنيت.

تأجير املعدات الترفيهية) (: الهدف)

والري2ضية))كوادز،)جيت سكي).

املدة):)99)سنة.

ضأسم2ل الشركة هو) (: ضأس املــ2ل)

 1111 إلى) دضهم  قسمة  (111.111

حصة بقيمة)111)دضهم لكل حصة.

ابيهي عبد هللا)) السيد  (: التسيير)

 سيرا للشركة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

الق2نوني ب2ملحكمة االبتدائية بتيزنيت)

بت2ضيخ)2121/14/21)تحت ضقم)146.
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OUABELLA TRAV

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

الجمع) على  حرر  بن2ء)

بت2ضيخ) املنعقد  التأسي�سي  الع2م 

ذات) تأسست شركة  (24/13/2121

ب2العتب2ضات) املحدودة  املسؤولية 

الت2لية:)

 OUABELLA شركة) (: االسم)

TRAV)ذات املسؤولية املحدودة.

الث2ني) الحسن  ش2ضع  (: العنوا9)

تغجيجت كلميم.)

الهدف):)

أشغ2ل البن2ء.)

املدة):)99)سنة.

ضأسم2ل الشركة هو) (: ضأس املــ2ل)

 1111 إلى) دضهم  قسمة  (111.111

حصة بقيمة)111)دضهم لكل حصة.

اوعبال)) هش2م  السيد  (: التسيير)

 سيرا للشركة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

الق2نوني ب2ملحكمة االبتدائية كلميم)

بت2ضيخ)2121/14/21)تحت ضقم)157.
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 1641119989

STE NI HAO CONSULTING
 S.A.R.L 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

بموجب عقد عرفي  ؤضخ ب2نزك92)

النظ2م) وضع  تم  (2121/14/11

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

تكمن  ميزاته2) والتي  املحدودة 

فيم2 يلي):

 STE NI HAO (: التسمية)

 CONSULTING S.A.R.L

سواء) الشركة  تهدف  (: الغرض)

لحس2به2 الخ2ص أو لحس2ب الغير في)

املغرب وفي أ1 دولة أخرى إلى):

والج2 ع2ت) الطلبة  بي9  وس2طة 

املغربية والدولية.

 قر الشركة):)الط2بق الث2لث بلوك)

14)حي العرب ازضو) 16)زنقة) 16)ضقم)

أيت  لول.

املدة):)حددت  دة الشركة في)99 

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ تكوينه2 النه2ئي.

ضأسم2ل) يبلغ  (: الشركة) ضأسم2ل 

إلى) دضهم  قسم  (111.111 الشركة)

1111)حصة ذات)111)دضهم كقيمة)

للحصة الواحدة،) كتتبة و دفوعة)

للشرك2ء) و خصصة  كلي2  القيمة 

اآلتية):

اللطيف) عبد  بولحي2ض  السيد 

1111)حصة.

السنة امل2لية):)تبتدئ في ف2تح ين2ير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

ا ي2ح عص2م ملدة غير  حدودة.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 

الربط ب2ملحكمة االبتدائية بإنزك92))

ضقم) تحت  (2121/  14  /  16 بت2ضيخ)

.896
للخالصة والبي92

املسير
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 MEUBLE DARI
 S.A.R.L 

تٲسيس شركة 
بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) وضع  تم  (،2121/14/12

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

 حدودة ذات املميزات الت2لية):

MEUBLE DARI(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة.

دضهم2) (111.111 (: ضأسم2له2)

 وزعة على)1111)حصة.

املقر االجتم2عي):)ضقم)282)سع2دة)

3) ح2 يد)2) راكش.

املدة):)99)سنة.

أث2ث) وبيع  تصنيع  (: النش2ط)

(/ الفراش) (/ أعم2ل الديكوض) (/ املنزل)

االستيراد والتصدير)/)التج2ضة.

/)جنه2جي) الغوتي عمرو) (: الشرك2ء)

ع2ئشة.)

املسير):)جنه2جي ع2ئشة.

املحكمة) (: الق2نوني) اإليداع 

السجل) تحت  بمراكش  التج2ضية 

بت2ضيخ) (113959 ضقم) التج2ض1 

.21/14/2121
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 1673219431

STE SER PROF
 S.A.R.L

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ب2يت) عرفي  ؤضخ  عقد  بموجب 

 لول)13/14/2121)تم وضع النظ2م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

تكمن  ميزاته2 والتي   املحدودة 

فيم2 يلي):

 STE  SER PROF (: التسمية)

S.A.R.L

سواء) الشركة  تهدف  (: الغرض)

لحس2به2 الخ2ص أو لحس2ب الغير في)

املغرب وفي أ1 دولة أخرى إلى):

تقديم الطع2م بسعر ث2بت.)

 قر الشركة):)بلوك)6)حي ازضو ايت)

 لول.

في الشركة  حددت  دة  (:  املدة)

تكوينه2) ت2ضيخ  ابتداء) ن  سنة  (99  

النه2ئي

ضأسم2ل) يبلغ  (: الشركة) ضأسم2ل 

إلى) دضهم  قسم  (11.111 الشركة)

دضهم كقيمة) (111 حصة ذات) (111

للحصة الواحدة،) كتتبة و دفوعة)

للشرك2ء) و خصصة  كلي2  القيمة 

اآلتية):

السيد حم2د1 ف2طمة)51)حصة.

السيد سلمي  حمد)51)حصة.

السنة امل2لية):)تبتدئ في ف2تح ين2ير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

سلمي  حمد ملدة غير  حدودة.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 

الربط ب2ملحكمة االبتدائية ب2نزك92)

بت2ضيخ)22/14/2121)تحت ضقم)934.
للخالصة والبي92

املسير
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 SOCIETE SALAMI SERVICES
S.A.R.L AU 

تــــأسيس شركـــــة
بت2ضيخ عرفي  عقد   بموجب 

شركة) تأسيس  تم  (16/14/2121

ذات املميزات الت2لية):

 SOCIETE SALAMI (: التسمية)

 SERVICES S.A.R.L AU

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة.)

:) لتقى ش2ضع البعث وش2ضع) املقر)
الفرس92 وش2ضع القدض عم2ضة البشرى)

شقة)3)الط2بق الث2ني العيو9.)

تج2ضة) (: االجتم2عية) النش2ط2ت 

ع2 ة،)استيراد و تصدير...

قسم) دضهم  (111.111 (: ضأسم2ل)

لكل) دضهم  (111 حصة،) (1111 إلى)

واحدة.

يعهد إلى السيد سال ي) (: التسيير)

شه2ب الدين.

ب2ملحكمة) تم  الق2نوني  اإليداع 

بت2ضيخ) ب2لعيو9  االبتدائية 

ضقم) تحت  (19/14/2121

.1245/2121
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE(AGREE(PAR(L’ETAT

 SOCIETE RAWHE ET 

 RAYHAN
شركة  حدودة املسؤولية

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

للجمع) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2121/13/31 يوم) الع2د1  الع2م 

تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية)

املحدودة):

 RAWHE ET RAYHAN(:(التسمية

الهدف):)بيع املواد التجميلية.
61) كرض) ضقم) (: االجتم2عي) املقر 

بنسرك2و) (5  جمع قصبة سوس كلم)

-)أك2دير.

 دة صالحية الشركة):)99)سنة.

ضأس امل2ل):)111.111)دضهم.

إ9 الحصص وزعت) (: الحصص)

بي9 الشرك2ء)على الشكل الت2لي):

 111.111 حبيبة) بنداضا  السيدة 

دضهم.

املجموع):)111.111)دضهم.

السنة االجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)

إلى غ2ية)31)ديسمبر.

التسيير):)السيدة بنداضا حبيبة.

التوقيع):)السيدة بنداضا حبيبة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 99288 ضقم) تحت  بأك2دير  التج2ضية 

وب2لسجل) (2121/14/27 بت2ضيخ)

بت2ضيخ) (47183 ضقم) تحت  التج2ض1 

.2121/14/27
االقتط2ف والبي92

احمد زهوض
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 RANCHEROS GRILL شركة

 حدودة املسؤولية ش.و

التأسيس
بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

حرضت) ب2ك2دير  (2121 ابريل) (21

املسؤولية) شركة  حدودة  قواني9 

ذات شريك وحيد خص2ئصه2 ك2لت2لي):

 RANCHEROS GRILL. (: االسم)

 SARL AU

سن2ك وجب2ت سريعة،) (: الهدف)

 قهى،) طعم.

(،11 :) ــحــل ضقم) املقر االجتم2عي)

اكـ2ديـــر) حــدائــق  (GH1 (،14 عـــمــ2ضة)

بنسركــ2و اكـــــ2ديــــر.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

الت2سيس النه2ئي.

في) حدد  (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

الى) دضهم  قسم  (111.111  بلغ)

دضهم) (111 فئة) حصة  ن  (1111

للواحدة  وزعة على الشريك):

حصة) (1111 السيد خـــ2لـــد زيــ92)

بمبلغ)111.111)دضهم.)

ف2تح) تبتدئ  ن  (: امل2لية) السنة 

ديسمبر  ن كل) (31 ين2ير و تنتهي في)

سنة  2 عدا السنة امل2لية االولى التي)

الى غ2ية) التأسيس  ت2ضيخ  تبتدئ  ن 

31)ديسمبر.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

وملدة غير  حدودة السيد خــ2لد زيــ92.

5)%)لتكوين) األضب2ح):)يتم اقتط2ع)

عليه) املنصوص  االحتي2طي  الرصيد 

يخصص) او  يوزع  والص2في  ق2نوني2 

جديد) او  بلغ  رحل  ن  احتي2ط2 

بر ته اوجزئي2.

االيداع) تم  (: الق2نوني) االيداع 

ب2ملحكمة) الربط  بكت2بة  الق2نوني 

التج2ضية بأك2دير بت2ضيخ)2121/14/26 

تحت ضقم)99281.
للخالصة و التذكير)
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SRS FRUIT 
SARL

إنش2ء شركة ذات  سؤولية  حدودة 
دات الشريك الوحيد

 SRS FRUIT (: التج2ض1) االسم 

SARL

انش2د9) احنترا9  دواض  (: العنوا9)

بلف2ع.

بيع) والتصدير.) االستراد  (: امله2م)

وتلفيف الفواكه والخرر.

 111.111 (: الشركة) ضأسم2ل 

دضهم.

التسيير):)البوه2لي سعيد.

تم اإليداع الق2نو9 األس2�سي لدى)

االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بة 

تحت) (2121/14/22 بت2ضيخ) انزك92 

ضقم)932)والسجل التج2ض1 تحت ضقم)

 .23191
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SPLENDOR TACOS شركة
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

شريك وحيد

انش2ء شركة
بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  بأك2دير،) (2121/14/19

لشركة  حدودة) األس2�سي  الق2نو9 

املسؤولية ذات املميزات الت2لية):

 SPLENDOR TACOS (: االسم)

شركة ذات  سؤولية  حدودة شريك)

وحيد.)

هدف الشركة):)سن2ك.

بلوك) حي الزيتو9،) (:  قر الشركة)

د،)ضقم)33،)تيكيوين أك2دير.)

املدة  حددة في)99)سنة.)

الرأسم2ل  حدد في  بلغ)111.111 

دضهم  قسم إلى)1111)حصة  ن فئة)

كله2)) ؛) الواحدة) للحصة  دضهم  (111

للسيد عز الدين بوهالل.

التسيير):)السيد عز الدين بوهالل)

للشركة،) ع) الوحيد  املسير  هو 

إعط2ئه وحده صالحية اإل ر2ء.

لتكوين) (% (5 األضب2ح يتم اقتط2ع)

عليه) املنصوص  االحتي2طي  الرصيد 

ق2نون2.

اإليداع) تم  الق2نوني  اإليداع 

لدى) الربط  بكت2بة  الق2نوني 

املحكمة التج2ضية بأك2دير تحت ضقم:)

99229،)بت2ضيخ:)2121/14/22. 
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STE SKIA MILLIONNAIRE
SARL AU

ضأس  2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : دواض اوالد  حلة 

 شرع العي9 أوالد ت2يمة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ بت2ضيخ))
الق2نو9) إحداث  تم  (،2121/14/21

املسؤولية) ذات  للشركة  األس2�سي 

الوحيد،) الشريك  ذات  املحدودة 

خص2ئصه2 ك2لت2لي):

 SKIA (: التسمية)

 MILLIONNAIRE SARL AU

دواض اوالد  حلة) (: املقر اإلجتم2عي)

 شرع العي9 أوالد ت2يمة.)

الهدف اإلجتم2عي):)

 حطة الخد 2ت للمركب2ت ذات)

املحرك2ت))بنزين).

وقود) البترولية  املنتج2ت  توزيع 
زيت شحم.

نقل األشخ2ص لحس2ب الغير.
(: في) حدد  الشركة  ضأس  2ل 

 1111 على) دضهم  جزء) (111.111

للحصة) ( دضهم) (111 حصة  ن فئة)

لواحدة كله2  كتتبة ك2لت2لي):

  1111 (: سكي2) ي2سي9  السيد 

حصة،)أ1)111.111)دضهم.

أ1) حصة،) (1111 (: املجموع)

111.111)دضهم.

التسيير):)عي9 السيد))ي2سي9 سكي2))

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

لدى) الق2نوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة االبتدائية بت2ضودانت بت2ضيخ))

(- (352 ضقم) تحت  (2121/14/26

السجل التج2ض1):)7659.
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 VIVOTECH
س.ت : 7529 ت2ضودانت

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة بشريك وحيد 

بمقت�سى العقد العرفي املؤضخ في)

2121/12/15)بأوالد ت2يمة،)تأسست)

ذات  سؤولية  حدودة) شركة 

بشريك وحيد  ميزاته2 كم2 يلي):)

VIVOTECH(:(التسمية

:)تسويق وتركيب وصي2نة) الهدف)

و عدات) األجهزة  جميع  وتوضيد 

والتشغيل) املعلو 2ت،) تكنولوجي2 

والكهرب2ء،) واألث2ث،) للمك2تب،) اآللي 

واإللكتروني2ت،)واالتص2الت السلكية)

واأل ن،) واملراقبة،) والالسلكية،)

االستيراد) للمنزل.) اآللي  والتشغيل 

املختلفة،) األشغ2ل  والتصدير،)

التج2ضة.)نقل البر2ئع  ق2بل لحس2ب)

الغير.)

:)حي كم2ل الدين) املقر االجتم2عي)

2،)أوالد ت2يمة.
 111.111 (: الشركة) ضأسم2ل 

دضهــم.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

التسجيل ب2لسجل التج2ض1.

التسيير):)يسيير الشركة،)الشريك)

ملدة) السيد شكر1  حمد،) الوحيد،)

غير  حدودة.)

ضأسم2ل) وزع  (: الحصص) توزيع 

فئة) حصة  ن  (1111 على) الشركة 

لف2ئدة) بك2 له2  111دضهم،) حرضة 

السيد شكر1  حمج.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 

 2121/13/12 بت2ضيخ) بت2ضودانت 

تحت ضقم)227.
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 TOMOUR TALEB شــركة

 MAROC
SARL

T.T.M »SARL« : بإختص2ض

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم 

 قره2 اإلجتم2عي : ضقم 19، املنطقة 

س، حي فونتي، بنسرك2و، أك2دير

تـأسـيـس شــركة
بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

الق2نو9) وضع  تم  (2121 أبريل) (17

التأسي�سي لشركة  حدودة املسؤولية)

تحمل الخص2ئص الت2لية):))

 TOMOUR شركة) (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

TALEB MAROC SARL

T.T.M »SARL«(:(بإختص2ض

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة.

الريع2ت) استغالل  (: الـمـوضـــــوع)

الفالحية.

العملي2ت) جميع  ع2 ة  وبصفة 

غير) أو  بصفة  ب2شرة  ترتبط  التي 

 ب2شرة بهدف الشركة.

(،19 ضقم) (: االجـتـم2عــي) الـمـقر 

بنسرك2و،) فونتي،) حي  س،) املنطقة 

أك2دير.

ابتداء) سنة  (99 (: الشركــــــة)  ــــــدة 

 ن يوم تأسيسه2.)

 111.111 (: الشركـــة) ضأسمـــ2ل 

حصة  ن) (1.111 دضهم  قسم على)

فئة)111)دضهم.

السيد) (: و س2همتهم) الشرك2ء)

دضهم  ق2بل) (51.111 طلب عبد هللا)

511)حصة.

 51.111 زهرة) ضاجراجي  السيدة 

دضهم  ق2بل)511)حصة.

 %5 يتم اقتط2ع نسبة) (: األضبـــــــــ2ح)

 ن األضب2ح لإلحتي2ط الق2نوني والب2قي)

يوزع) سواء) الشرك2ء) تقرير  حسب 

او ينقل.

الشركة  ن) تسير  (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر) (

طرف السيد طلب عبد هللا.

حق اإل ر2ء):)أعطي حق اإل ر2ء)

للمسير الوحيد السيد طلب عبد هللا.

السنـــة االجتمـ2عيـة):) ن ف2تح ين2ير)

إلى)31)ديسمبر.

لدى) الق2نوني  اإليداع  تم  لقد 

بت2ضيخ ألك2دير  التج2ضية   املحكمة 

2121/14/22)تحت ضقم):)99234.
)للخالصة البي92

املسيــــــــر الوحيد
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TIZA SAKANE

SARL

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة

بمقت�سى عقد عرفي بي9 الشرك2ء)

وعن2صره2) (2121/14/15 في)  ؤضخ 

ك2لت2لي):

الشركة تحمل اسم تيزا) (: االسم)

سكن ش.م.م.

اإلنع2ش) (: االجتم2عي) الغرض 

العق2ض1.

 1.411.111 (: املجموعة) ضأسم2ل 

حصة) (14.111 الى) دضهم  قسمة 

اجتم2عية بقيمة)111)دضهم للواحدة)

و سندة ك2لت2لي):

بحصة) املود9  ضشيد  السيد 

11211)حصة اجتم2عية.

بحصة) املود9  هللا  عبد  السيد 

2811)حصة اجتم2عية.

يسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

 حدودة السيد عبد هللا املود9.

 1 ضقم) شقة  (: االجتم2عي) املقر 

حي) (1 ش2ضع) (14 بلك) األول  الط2بق 

بئرنزضا9 تيكوين اك2دير.

املدة):))99)سنة

تم اإليداع الق2نوني بكت2بة ضبط)

تحت) ب2ك2دير  التج2ضية  املحكمة 

ضقم99259)بت2ضيخ)2121/14/23.
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ZIRANTEC NÉGOCE 
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بت2ضيخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) وضع  تم  (29/13/2121
املسؤولية) ذات  لشركة  الت2سي�سي 
الوحيد) الشريك  دات  املحدودة 

تحمل الخص2ئص الت2لية):
ZIRANTEC négoce(:(الـتـسـميـــــــــــــــة
ضقم) تجزئة  (: االجـتـم2عــي) الـمـقر 
 1 ضقم) شقة  (813 ضقم) ش2ضع  (743

الط2بق األول حي املسيرة اك2دير.
استش2ضات،) ت2جر،) ( (: الـمـوضـــــوع)

 ق2ول بن2ء)وخد 2ت  تعددة.
 ــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

ضأسمـــ2ل الشركـــة):)111.111.
الـتسـيـيــــــــــــــــــر):)ايت الح2ج عبد هللا.

لدى) الق2نوني  اإليداع  تم  لقد 
التج2ضية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بة 
بت2ضيخ) ( (99118 ضقم) تحت  الك2دير 
التج2ض1) ضقم سجله2  (16/14/2121

هو):)46899.
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شــركة زعتري سرڨيس
ش.م.م

SOCIETE ZAATRI SERVICES 
sarl a.u

ضأس  2له2 111.111 دضهم
املقر االجتم2عي:  حل ضقم 11 عم2ضة 

29 ش2ضع 11 حي املحمد1  أݣ2دير
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ب2لشريك 

الوحيد
عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى  (- (1
تم) 2121م،) 22) 2ضس) بت2ضيخ)
لشركة) األس2�سي  الق2نو9  إحداث 
ب2لشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
للعقد،) املوقع  طرف  الوحيد  ن 

خص2ئصه2 ك2لت2لي):
التسمية):)»شركة زعتر1 سرڨيس)

.STE ZAATRI SERVICES(»ش.م.م
 11 ضقم) :) حل  االجتم2عي) املقر 
املحمد1)) حي  (11 ش2ضع) (29 عم2ضة)

أݣ2دير.)

الهدف االجتم2عي:

األشغ2ل الع2 ة أو البن2ء.

 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTIONS
ضأسم2ل الشركة حدد في):)111.111 

دضهم  قسم إلى ألف حصة  ن فئة)

يملكه2) الواحدة  للحصة  دضهم  (111

ك2 لة السيد سعيد زعتر1.

سعيد) السيد  عي9  (: التسيير)
زعتر1  سيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

 حدودة.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)دجنبر.

-)لقد تم اإليداع الق2نوني لدى) (2

بت2ضيخ) بأڭ2دير  التج2ضية   املحكمة 

15)أبريل)2121)م تحت ضقم:)99135 

السجل التج2ض1:)47131.
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 GORGET TODGHA DU

SERVICES ET TRANSPORT
SARL 

تأسيس شركة
بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بأك2دير تم تأسيس) (2121 24) 2ضس)

ذات  سؤولية  حدودة) شركة 

بشريك وحيد وفق املميزات الت2لية):

 GORGET (: التسمية االجتم2عية)

 TODGHA DU SERVICES ET

TRANSPORT

النصر) إق2 ة  (: االجتم2عي) املقر 

بنسرك2و،) (،76 الشقة) (،21 3،)عم2ضة)

أك2دير.

نقل وتسليم) (: الغرض االجتم2عي)

الشحن2ت والطرود.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

تسجيله2 في السجل التج2ض1.

اضحو) حميد  السيد  (: التسيير)

(،PA81695 ح2 ل البط2قة الوطنية)

الق2طن بإق2 ة النصر)3،)عم2ضة)21،)

الشقة)76،)بنسرك2و،)أك2دير.

 11.111 (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

دضهم.
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اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
الق2نوني لدى كت2بة ضبط املحكمة)
أبريل) (19 بت2ضيخ) بأك2دير  التج2ضية 
السجل) (،99169 ضقم) تحت  (2121

التج2ض1 ضقم):)47163.
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STE ADRENALINE BENJI
SARL

تأسيس شركة
بنجي)) ادضين2لي9  شركة  (: التسمية)
 STE ADRENALINE BENJI ش.م.م)

  .SARL
 3 بلوك) (39 :)ضقم)  املقر االجتم2عي)
سيد1) لال ريم  حي  املسيرة  ش2ضع 

ايفني.
الهدف:)تهدف الشركة الى  م2ضسة)

النش2ط االتي):
نزل سي2حي.

 قهى  طعم.
في  بلغ) حدد  الشركة:) ضأسم2ل 

 2ئة ألف دضهم))111.111))دضهم.
الشركة  سيرة  ن طرف) املسير:)
السيد:)ابراهيم بن جد1))وذلك ملدة)

غير  حدودة.
:)الشركة تأسست)  دة التأسيس)

ملدة)99)سنة.
االيداع) تم  (: الق2نوني) االيداع 
الربط) بكت2بة  للشركة  الق2نوني 
بت2ضيخ) بتيزنيت  االبتدائية   ب2ملحكمة 
23)أبريل)2121)تحت ضقم)152/2121.
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حس2ب2ت اد يم ش.م.م
336)ش2ضع املق2و ة ايت  لول

اله2تف)1528241114
الف2كس)1528249216

ABKARI TOURS
 SARL AU

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
 سؤولية  حدودة وذات الشريك 

الوحيد 
بموجب عقد عرفي  حرض بت2ضيخ)
الق2نو9) وضع  ثم  (2121 ابريل) (16
شركة  حدودة) لتأسيس  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  وذات  املسؤولية 

ب2ملميزات الت2لية):

 ABKARI شركة) (: التسمية)

.TOURS

املسؤولية) ذات  شركة  الشكل:)

املحدودة وذات الشريك الوحيد.

ضأسم2ل) حدد  الشركة:) ضأسم2ل 

دضهم  قسمة) (111.111 الشركة في)

بقيمة) اجتم2عية  حصة  (1111 إلى)

في) كله2  هي  و  للواحدة  دضاهم  (111

 لكية السيد عبقر1 سفي92.)

السفلي) الط2بق  (: الشركة)  قر 

اوالد) بوخريص  حي  الحن92  ش2ضع 

ت2يمة ت2ضودانت.))

نش2ط الشركة:)نقل املستخد ي9)

لحس2ب الغير.))))))))))

عبقر1) السيد  عي9  التسيير:)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  سفي92 

 حدودة.

ب2لتوقيع) الشركة  لز ة  التوقيع:)

الوحيد للمسير السيد عبقر1 سفي92.

إلى) ين2ير  (11 :) ن) امل2لية)  السنة 

31)ديسمبر).

في الشركة  حددة  ) دة  (:  املدة)

 99)سنة.

تم اإليداع الق2نوني بكت2بة الربط)

يوم) لت2ضودانت  االبتدائية  ب2ملحكمة 

22)أبريل)2121)تحت ضقم)342)وضقم)

السجل التج2ض1)7645.
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STE ABABAR CERAM

   SARL

بمقت�سى عقد عرفي بت2ضيخ ف2تح)

الشركة ذات) تم إنش2ء) (2121 أبريل)

الرأسم2ل))املحدود تحمل الخص2ئص)

الت2لية):

 STE ABABAR (: التسمية)

.CERAM SARL

اخليج) ووضتي  (: االجتم2عي) املقر 

تكوين اك2دير.

ضأسم2ل):))111.111)دضهم.

املسير):

 حمد ابب2ض.

خ2لد ابب2ض.

النش2ط:))))))))))))

ت2جر حجر أو بالط للموزاييك)؛

ت2جر  واد البن2ء))ب2لتفصيل)؛

استيراد وتصدير.

تم اإليداع الق2نوني لهذه الشركة)

ب2ملحكمة التج2ضية اك2دير تحت ضقم)

99223)بت2ضيخ)21)أبريل)2121.              
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AZZADN TRANS
  SARL.AU

تأسيس شركة م م 
في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2121 أبريل) (8

 حدودة املسؤولية تحمل الخص2ئص)

الت2لية):

1)-)التسمية:)تحمل الشركة اسم)

AZZADN TRANS SARL AU
تحدد) (: الشركة) ضأسم2ل  (- (2
 111.111 في  بلغ) الشركة  ضأسم2ل 

1111)حصة بقيمة) دضهم  قسم الى)

111)دضهم لكل حصة  قسمة ك2لت2لي:

السيد ايت الح2ج حس2ين ضشيد،)
 EE513945 الوطنية) البط2قة  ضقم 

1111حصة.

3)-)املقر االجتم2عي:)دواض البويب2ت)

انش2د9 اشتوكة أيت به2.

نقل) (: االجتم2عي) الهدف  (- (4

نقل) الغير-) لحس2ب  االشخ2ص 

البر2ئع لحس2ب الغير.))

5)-)التسيير:)تحدد تسيير الشركة)

 ن طرف:

السيد ايت الح2ج حس2ين ضشيد)
.EE513945(ضقم البط2قة الوطنية

الق2نوني) امللف  ايداع  تم  (- (6

االبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 

بت2ضيخ) (931 ضقم) تحت   إلنزك92 
21)أبريل)2121)ضقم السجل التج2ض1)

.23187
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STE COOKER’S
SARL

شركةذات  سؤولية  حدودة
ضأسم2له2: 1.111.111 دضهــم

 قره2: تجزئة ضقم 691 ب املنطقة 
الصن2عية ايت  لول  -ايت  لول  

س.ت: 23135
الع2م) الجمع  ملش2وضات  طبق2 
أبريل) (19 بت2ضيخ) املنعقد  التأسي�سي 
ذات) شركة  تأسيس  تم  (،2121
الخص2ئص)  سؤولية  حدودة  ع 

الت2لية):
 STE الشركة:) اسم  (- (1

.COOKER’S(-(SARL
2)-)ضأس امل2ل:)1.111.111)دضهــم.

السيد عبد الرحيم) الشرك2ء:) (- (3
املنصوض1،)السيد عبد الع2لي الرا ي،)
السيد) املوحب،) الحسي9  السيد 

خ2لداوعسو.
ضقم) تجزئة  األس2�سي:) -) قره2  (4
691)ب املنطقة الصن2عية ايت  لول))

-ايت  لول.))
املطعمة) النش2ط االجتم2عي:) (- (5

الجم2عية.
6)-)املدة:)99)ع2 2  نذ تسجيله2 في)

سجل التج2ضة والشرك2ت.
الحسي9) السيد  املسير:) (- (7

املوحب.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2نزك92 بت2ضيخ)27)أبريل)2121 

تحت ضقم968.
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STE  COSTRABEN
 SARL AU

ضأس  2له2   511.111 دضهم
املقر االجتم2عي : تجزئة الوف2ق 

سيد1 بلق2س ت2ضودانت
 إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد

عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى  (- (1
تم إحداث) (،2121 أبريل) (13 بت2ضيخ)
ذات) للشركة  األس2�سي  الق2نو9 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد)،)خص2ئصه2 ك2لت2لي):
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 COSTRABEN SARL(((:(التسمية
.AU

تجزئة الوف2ق) ( (: املقر اإلجتم2عي)
سيد1 بلق2س ت2ضودانت.))

في) :) ق2ول  اإلجتم2عي) الهدف 
البن2ء)واألشغ2ل املختلفة.

((: في) حدد  الشركة  ضأسم2ل 
 5111 على) دضهم  جزء) (511.111
دضهم للحصة) ( (111 حصة  ن فئة)

الواحدة كله2  كتتبة))ك2لت2لي):
السيد أنس بنعبو)5111)))حصة،)

أ1))511.111)دضهم.
أ1) حصة،) (5111 ( ( (: املجموع)

511.111))دضهم.
:)عي9 السيد أنس بنعبو) التسيير)

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)دجنبر).
املدة):)99)سنة.

-)لقد تم اإليداع الق2نوني لدى) (2
املحكمة االبتدائية))بت2ضودانت بت2ضيخ)
(- (332 م تحت ضقم) (2121 أبريل) (21

السجل التج2ض1:)7635.
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STE BESBERRY
SARL

بمقت�سي عقد عرفي املؤضخ بت2ضيخ)
تأسيس) تم  ببلف2ع  (2121 أبريل) (6
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخص2ئص الت2لية):
  STE BESBERRY SARL(:التسمية
بيه) أيت  دواض  (: االجتم2عي) املقر  (

إنش2د9))بلف2ع اشتوكة أيت ب2ه2.
)ضأس امل2ل):)))111.111)دضهم.

)املدة):)99)سنة.
:))السيد عثم92 الصب2ض و) )املسير)

السيد الن2جيم بلمود9.
الفواكه) تصدير  (: النش2ط) (
الزضاعي-) االستغالل  والخرر-)

التج2ضة.
تم اإليداع الق2نوني لد1 املحكمة)
االبتدائية بإنزك92))في)23)أبريل)2121 

تحت ضقم)952.
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BRAHIM NASSIRI 2
  SARL.AU

تأسيس شركة م م 
عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  (2121 أبريل) (14 في)

تحمل) املسؤولية  شركة  حدودة 

الخص2ئص الت2لية):

1)-)التسمية:)تحمل الشركة اسم)

.BRAHIM NASSIRI 2 SARL AU

تحدد) (: الشركة) ضأسم2ل  (- (2

 111.111 في  بلغ) الشركة  ضأسم2ل 

1111)حصة بقيمة) دضهم  قسم الى)

111)دضهم لكل حصة  قسمة ك2لت2لي:

ضقم) ن2صر1،) إبراهيم  السيد 

 JB188153 الوطنية) البط2قة 

1111حصة.

ش2ضع  2سة) املقر االجتم2عي:) (- (3

حي  عال بيوكرى اشتوكة أيت به2.

االجتم2عي:) ؤسسة) الهدف  (- (4

تعليم السي2قة.))

5)-)التسيير:)تحدد تسيير الشركة)

 ن طرف:

ضقم) ابراهيم  ن2صر1  السيد 

.JB188153(البط2قة الوطنية

الق2نوني) امللف  ايداع  تم  (- (6

االبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 

بت2ضيخ) (931 ضقم) تحت   إلنزك92 
21)أبريل)2121)ضقم السجل التج2ض1)

.23189
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STE BRIQUE AMZOU 
SARL

س.ت : 7611 ت2ضودانت

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة

املؤضخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

ت2يمة،) بأوالد  (2121 31) 2ضس) في)

ذات  سؤولية) شركة  تأسست 

 حدودة  ميزاته2 كم2 يلي):)

 STE BRIQUE التسمية:) (- (1

.AMZOU SARL

الطوب) تصنيع  الهدف:) (- (2
وبيع  واد) تصنيع وشراء) والقنوات،)
الصحي،) الصرف  و عدات  البن2ء)
الخ2ص) لحس2به  البر2ئع  نقل 
وإعداد  واد) وسحق  وللغير،)
املواد) جميع  وبيع  وشراء) البن2ء،)
الكيمي2ئية والصن2عية،)وجميع املواد)
امليك2نيكية) املعدات  الكهرب2ئية،)
في) املستخد ة  املعدات  وغيره2  ن 
وكذلك جميع املواد املعدنية) البن2ء،)
املسطحة،) والقرب92  الزواي2،)  ثل 
بيع الر ل املغسول) (... إلخ) واأللواح،)
الر ل) وتشغيل  ق2لع  والغربلة،)
واألحج2ض وجميع الق2د ي9،)واستيراد)
وتسويق جميع املواد واملواد واللوازم)
ستستخدم) التي  واآلالت  واألدوات 
إنج2ز) أعاله،) املذكوضة  األنشطة  في 
والصرف) وأعم2ل البن2ء) اإلنش2ءات،)

الصحي،)واألعم2ل املتنوعة).
3)-)املقر االجتم2عي):) ركز جم2عة)

سيد1 أحمد أوعمر أوالد ت2يمة.
 721.111 (: ضأسم2ل الشركة) (- (4

دضهــم.
5)-)املدة:)99)سنة ابتداء) ن ت2ضيخ)

التسجيل ب2لسجل التج2ض1.
الشركة،) يسيير  التسيير:) (- (6
هللا،) و�سى) عبد  فوز1  الس2دة 
لبريك،) ن) بوشتة  الراشيد1،)
 3 ملدة) املنفصلة،) توقيع2تهم  خالل 
سنوات.)ويعطي املسيرو9 املذكوضو9)
(،

ً
شموال األكثر  صالحي2تهم  أعاله 

فوز1 عبد) للس2دة:) سنوات،) (3 ملدة)
عبد) اوبركوش  لبريك،) بوشتة  هللا،)
لدى) فقط  لتمثيلهم  الرحم92،)
األبن2ك بتوقيع  شترك،) ع االلتزام)
اثني9  ن) األقل  ن  على  بتوقيعي9 
العملي2ت املصرفية) لتكو9  الوكالء،)

 قبولة.ملدة ثالث سنوات.)
7)-)توزيع الحصص:)وزع ضأسم2ل)
حصة  ن) (7211 على) الشركة 
هللا،) عبد  فوز1  دضهم،) (111 فئة)
لبريك،) بوشتة  الراشيد1،)  و�سى 
الص2لحي) الرحم92،) عبد  اوبركوش 
البسيطة) إبراهيم،) الخي2ط   حمد،)
الدبيب أحمد،) الشلح   صطفى،)

نصر الدين) ازف2ض  حمد،) ص2لح،) (
نصر) سعيد،) كروم  الرحم92،) عبد 
الحسي9،) عمر،حميدوش  الدين 
الحسن،) اوبركوش  بو زوغ  حمد،)
حسن،) انيس  حسن،) اضريبينة 
السبعي املحجوب،)الوطفي عبد هللا،)
البسيطة عمر،) حمد الربوز،)بوعز1)
حسن،)) املهداو1  وضثة  الكبير،) عبد 
دضهم لكل) (111 311)حصة  ن فئة)

شريك.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 
 2121 أبريل) (14 بت2ضيخ) بت2ضودانت 

تحت ضقم)311.
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 BSKH DEVELOPPEMENT
HOLDING

SA
تأسيس رشكة                                                     

فبراير) (17 طبق2 للعقد املؤضخ في)
األس2�سي) الق2نو9  وضع  ثم  (2121
النحو) على  االسم  لشركة  جهولة 

الت2لي):
 BSKH (: الشركة) اسم 
 DEVELOPPEMENT HOLDING

 .SA
الهدف):))هولدينغ.

الج2 عة الدولية) املقر االجتم2عي:)
الك2دير))ب2ب املدينة تيليال اك2دير.

املدة:))99)سنة.)
دضهم) (16.251.111 الرأسم2ل:)
سهم  ق2بل) (11.111 إلى)  قسمة 

1625)دضهم لكل سهم.)
عزيز) السيد  حمد  التسيير:)

بوسلخن.
األضب2ح):))5%)للذخيرة والب2قي حسب)

قراض الشرك2ء.
السنة):)تبتدئ  ن ف2تح سبتمبر إلى)

غ2ية)31)غشت.)
التج2ضية) ب2ملحكمة  اإليداع  تم 
تحت) (2121 أبريل) (19 ب2ك2دير بت2ضيخ)

ضقم)173 99.
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 CABINET IMANE
 MOUZOUN DE

 KINESITHERAPIE ET
PHYSIOTHERAPIE

SARL A.U
طرف) القراض  ن  بمقت�سى 
للشركة) الوحيد  الشريك 
 CABINET IMANE MOUZOUN
 DE KINESITHERAPIE ET
(-PHYSIOTHERAPIE( -( SARL( -A.U
ب2ملقر) املنعقد  (111.111 ضأسم2له2)
أبريل) (11 بت2ضيخ) للشركة  االجتم2عي 

2121)قرض  2 يلي):
 54 ضقم) بلوك ب  (: الشركة)  قر 
زنقة)5)حي العهد الجديد ايت  لول).

 111.111 (: في) حدد  امل2ل  ضأس 
1111)حصة  ن) دضهم  قسو ة إلى)
و وزعة) الواحدة  دضهم  (111 فئة)

ك2لت2لي):
ايم92  وزو9)1111)حصة.)

املوضوع):) ن أهداف الشركة:
1)-)الترويض الطبي والعالج الفزي2ئي.
السيدة) تعيي9  (: التسيير)
لشركة) ايم92  وزو9  سيرة 
 CABINET IMANE MOUZOUN
 DE KINESITHERAPIE ET
(((-PHYSIOTHERAPIE( -( SARL( -A.U

ملدة غير  حدودة.
ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التسجيل ب2لسجل التج2ض1.
اإليداع):)تم))اإليداع الق2نوني لدى)
انزك92) بمدينة  االبتدائية  املحكمة 
ضقم))) تحت  (2121 أبريل) (23 بت2ضيخ)

943)السجل التج2ض1 ضقم)23113.
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CAFÉ ABADILA
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

وعنوا9  قره2 االجتم2عي : تجزئة 
بوهدود املح2يطة- 83111 ت2ضودانت 

املغرب
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 7641

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

 حدودة ب2ملميزات الت2لية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

 سؤولية  حدودة).

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 CAFÉ تسميته2) بمختصر  االقتر2ء)

. ABADILA

غرض الشركة بإيج2ز):

 قهى)؛

 طعمة)؛

 ف2وض.

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

83111)ت2ضودانت) بوهدود املح2يطة-)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 الشركة) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي):

 1111 الح2جي) عبديال  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه) الح2جي  عبديال  السيد 

تجزئة بوهدود جن92 التصريف) (27

املح2يطة-)83111)ت2ضودانت املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

و واطن  سير1 الشركة):

عنوانه) الح2جي  عبديال  السيد 

تجزئة بوهدود جن92 التصريف) (27

املح2يطة-)83111)ت2ضودانت املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت2ضودانت بت2ضيخ)22)ابريل)

2121)تحت ضقم)341 .
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حس2ب2ت اد يم ش.م.م

336)ش2ضع املق2و ة ايت  لول

اله2تف)1528241114الف2كس)1528249216

  CARAVAN TRANS
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

 سؤولية  حدودة 
بموجب عقد عرفي  حرض بت2ضيخ)
الق2نو9) وضع  ثم  (2121 ابريل) (6

شركة  حدودة) لتأسيس  األس2�سي 

املسؤولية ب2ملميزات الت2لية:

 CARAVAN شركة) (: التسمية)

.TRANS

املسؤولية) ذات  شركة  الشكل:)

املحدودة.

ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

دضهم  قسمة) (211.111 الشركة في)

بقيمة) اجتم2عية  حصة  (2111 إلى)

و  قسمة) للواحدة  دضاهم  (111 

كم2 يلي):)

 1111 السيد ابو النع2يم ضضوا9)

حصة)؛

السيد توكي  صطفي)411)حصة؛

السيدة توكي خديجة)311)حصة)؛

السيدة توكي ف2طمة)311)حصة.

السفلي) الط2بق  (: الشركة)   قر 

ايت) تجزئة اكدال  (6 بلوك) (15 ضقم)

ا لول.))

الوطني) النقل  الشركة:) نش2ط 

والدولي للبر2ئع لحس2ب الغير.

عي9 ابو النع2يم ضضوا9) التسيير:)

غير) ملدة  للشركة  كمسير   حمد 

 حدودة.

الشركة  لز ة ب2لتوقيع) التوقيع:)

املسير السيد ابو النع2يم ضضوا9.

إلى) ين2ير  (11 امل2لية:) ن)  السنة 

31)ديسمبر.

املدة):)) دة الشركة  حددة في)99 

سنة.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  ثم 

الربط ب2ملحكمة االبتدائية النزك92)

 942 تحت ضقم) (2121 أبريل) (23 يوم)

وضقم السجل التج2ض1)23111.
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املركز الجهــو1 للخد ـــ2ت ش م م

تيزنيت).اله2تف):)15.28.61.24.11

AGLOU PRESTIGE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة  ن شريك واحد
الع2م) الجمع  على  حرر  بن2ء)

29) 2ضس) بت2ضيخ) املنعقد  التأسي�سي 

2121))تأسست شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ب2العتب2ضات الت2لية):)

 AGLOU« شركة) (: االسم)

PRESTIGE«)ذات املسؤولية املحدودة)

 ن شريك واحد.

املحمدية) ش2ضع  (:  العنوا9)
ضقم)3414)الحي املحمد1 اك2دير.

الهدف):)

الجزاضة)؛

الشواية)؛

استيراد و تصدير.

 99( سنة) وتسعو9  تسعة  املدة:)

سنة).
هو) الشركة  ضأسم2ل  املــ2ل:) ضأس 

دضهم)) (111.111 دضهم) ألف   2ئة 

حصة) ((1111( ألف) إلى   قسمة 

بقيمة  2ئة))111))دضهم لكل حصة.

هللا) عبد  ابيهي  السيد  التسيير:)

 سيرا للشركة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

ب2ك2دير) التج2ضية  ب2ملحكمة  الق2نوني 

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (23 بت2ضيخ)

.99252
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الشركــــة الفال حية لخروب 
ش.م.م 

دواض ايت سعيد املهد1،  جم2عة 

امله2د1،  أوالد ت2يمة، اقليم 

ت2ضودانت  

إعال9 التأسيس
بت2ضيخ) عرفي،) عقد   بمقت�سى 

3)) 2ضس))2121)و سجل بت2ض ودانت)
يوم)21)ابريل)2121،)تم وضع الق2نو9)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة تتوفر على املميزات الت2لية):)

1)-)الشرك2ء):)

ولخروب) ( الس2دة لخروب سعيد)

عبد الكريم ولخروب  و�سى))ولحروب)

ط2لب) وايت  علي  ولخروب   حمد 

ع2ئشة).

الشركة) تتخذ  (: املوضوع) (- (2

كموضوع له2 اآلتي):

الفالحة)؛

تسويق املنتج2ت الفالحية)؛
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العملي2ت) جميع  ع2 ة  وبصفة 

التج2ضية والصن2عية وامل2لية املنقولة)

والث2بتة املرتبطة بشكل  ب2شر أو غير)

 ب2شر بموضوع الشركة.

 AGRICOLE((((3)-)التسمية):)شركة

LAKHROUBش.)م.م).

دواض ايت سعيد) (: املقر االجتم2عي)

املهد1،)جم2عة امله2د1،))أوالد ت2يمة،)

اقليم ت2ضودانت.)))

سنة) وتسعو9  تسعة  املدة:) (- (4

ابتداء) ن ت2ضيخ تسجيل الشركة في)

السجل التج2ض1.

حدد) (: الشركة) ضأسم2ل  (5-

دضهم) (111.111 ضأسم2ل الشركة ب)

فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)دضهم  وزعة ك2لت2لي):

السيد لخروب سعيد)))175)حصة)

اجتم2عية)؛

 175 )لخروب عبد الكريم) السيد)

حصة اجتم2عية)؛

السيد))لخروب  و�سى)175)حصة)

اجتم2عية)؛

السيد))لحروب  حمد)175)حصة)

اجتم2عية)؛

حصة) (175 علي) لخروب  السيد 

اجتم2عية)؛

 125 ايت ط2لب ع2ئشة) السيدة 

حصة اجتم2عية)؛

املجموع)1111حصة اجتم2عية.

السيدا9)))) عي9  التسيير:) (- (6

لخروب سعيد ولخروب عبد الكريم)

غير) ملدة  وذلك  للشركة   سيرا9 

 حددة.

7)-)السنة االجتم2عية):))تبتدئ  ن)

ف2تح ين2ير و تنتهي في)31)دجنبر  ن كل)

سنة.

تم اإليداع) (: اإليداع الق2نوني) (- (8

لدى) الربط  بكت2بة  الق2نوني 

املحكمة االبتدائية بت2ض ودانت))بت2ضيخ)

22ابريل)2121)تحث ضقم)335.
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 STE AIT SI SAID FRERES
s.a.r.l  a.u 

التف2صيل املتعلقة ب2لنشر
بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسست  (2121 17) 2ضس)
واحد) شريك  املسؤولية   حدودية 

ذات الخص2ئص الت2لية):
 STE AIT SI SAID (: التسمية)

.FRERES s.a.r.l  a.u
ضأسم2له2:))111 111))دضهم.

االجتم2عي:) ستودع)   قره2 
بمزاضع) بوكتو  بملك  الك2ئن  (1 ضقم)

ازوك2))املعدض تزنيت.)
الهدف االجتم2عي:

تصنيع وبيع ك2فة  واد البن2ء)؛
نقل  واد البن2ء)؛

التصدير واالستيراد)؛
التج2ضة.)

السيد الشبوب) اإلداضة والتسيير:)
التعريف) لبط2قة  الح2 ل  الحسن 

.JE221121(الوطنية ضقم
اإليداع) تم  الق2نوني:) اإليداع 
الق2نوني ب2ملحكمة االبتدائية بتزنيت)
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (19 يوم)
ضقم) التج2ض1  السجل  (،2121/141

.4777
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STE ALM INGENIERIE FIBRE
 SARL

إنش2ء شركة ذات  سؤولية  حدودة  
 STE ALM (: التج2ض1) اسم 

.INGENIERIE FIBRE  SARL
فيسك2م) شركة  عند  (:  العنوا9)

ضقم)67)ش2ضع  حمد)6)ايت  لول.
)امله2م):)هندسة األلي2ف البصرية)

والتركيب2ت الكهرب2ئية.
ضاسم2ل الشركة):))11.111)دضهم.

 DJEMAI السيد) (: التسيير)
MOURAD))) سير للشركة.)

تم اإليداع الق2نو9 األس2�سي لدى)
االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بة 
تحت) (2121 أبريل) (22 انزك92 بت2ضيخ)
ضقم)933)والسجل التج2ض1 ضقم)23193.
288 P

ART DECO SUD
بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ بت2ضيخ))
بأك2دير) املسجل  (،2121 22) 2ضس)
تكونت) (2121 24) 2ضس) بت2ضيخ)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ART DECO SUD))ضأسم2له2))  سم2ة)
االجتم2عي:) دضهم  قره2  (111.111
حي) (121 انس بن  2لك ضقم) (  حج)

السالم))اك2دير.
الهدف االجتم2عي):))

واالدوات) الديكوض  ب2زاض،) ت2جر 
املنزلية املختلفة)؛

ت2جر الحلي والديكوض ب2لتفصيل)؛
العملي2ت) جميع  ع2 ة  وبصفة 
العق2ضية،) التج2ضية،) الصن2عية،)
أو) بصفة  ب2شرة  املتعلقة  امل2لية،)
غير  ب2شرة كله2 أو جله2 ب2لعملي2ت)
أ9) ش2نه2  والتي  ن  أعاله  املذكوضة 

تسهل وتنمي نش2ط الشركة.
املقر االجتم2عي:) حج انس بن  2لك)

ضقم))121)حي السالم))اك2دير.
ت2ضيخ) ابتداء) ن  سنة  (99 املدة:)

تسجيله2 ب2لسجل التج2ض1.
111.111)دضهم) ضأسم2ل الشركة:)
دضهم) (111 حصة) (1111 إلى)  قسم 

لكل حصة  قسمة كم2 يلي):
السيد بنعي�سى  حمد)511)حصة)؛
السيد بلح2ج احمد)511)حصة.

السيد) طرف  الشركة:) ن  تسير 
بنعي�سى  حمد والسيد بلح2ج احمد،)
بصفتهم2 املسيرا9 املتر2 ني9 لشركة)
فرد1) وبإ ر2ء) غير  حدودة  ملدة 
واإلداضية) البنكية  املع2 الت  لجميع 

للشركة.
تبتدئ  ن) (: االجتم2عية) السنة 

ف2تح ين2ير وتنتهي في)31)ديسمبر.
بمكتبة) تم  الق2نوني:) اإليداع 
بأك2دير) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم) تحت  (2121 ابريل) (22 بت2ضيخ)

.99231
تم) التج2ض1:) ب2لسجل  التقيد 
التج2ضية) ب2ملحكمة  الربط  بمكتبة 
تحت) (2121 ابريل) (22 ب2ك2دير بت2ضيخ)

ضقم)47129.
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SOCITE ATLAN POISSON
SARL .AU 

إعــــالن عن تصـــفية متوقــعة 

لرشكـة

بت2ضيخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

تصفية) إقراض  تم  (2121 23) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة   توقعة 

ذات) ( الوحيد) ( ب2لشريك) املحدودة 

املميزات الت2لية):

 SOCIETE ATLAN (: التسمية)

.POISSON SARL AU

حي تيرت العلي2) (: املقر االجتم2عي)
بلوك ب زنقة)5)ضقم)36)كلميم.

الرأسم2ل):)11.111)دضهم  قسمة)

على)111)حصة  ن فئة)111)دضاهم.

املكلف ب2لتصفية):) حمد تلوكي.

ب2ملحكمة) تم  (: االيداع الق2نوني)

أبريل) (22 بت2ضيخ) بكلميم  االبتدائية 

2121)تحت ضقم)2121/168.
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 AUTOMATIC GLOBAL

TRADING
 .S.A.R.L(D’A.U

   تأسيس شرکة
)تأسيس) عضفي) تم) )عقد  بموجب)

املحدودة) )املسؤولية  ذات ) ( )شضكة)

ٱملس2هم) الوحيد ومميزاته2) ك2لت2ل1 :

 AUTOMATIC« (: التسمية)

GLOBAL TRADING«)ش.م.م.م.و.

املعلو 2ت) خد 2ت  (: الهدف) (

التج2ضية.

 6 عم2ضة) ط2بق3) المقضاإلجتم2عي:)

شقة)22)أنزا العلي2 تداضت)–)اك2دير-

دضهم) (111.111 (: الرأسم2ل) (

فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)دضهم للحصة الواحدة.)

:)تسير الشركة ح2لي2  ن) التسيير)

السيد  راح حسي9 ملدة غير) طرف 

 حددة.

تبتدئ  ن) (: االجتم2عية) السنة 

ف2تح ين2ير وتنتهي في)31)دجنبر  ن كل)

سنة.
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99)سنة  ن ت2ضيخ تقيده2) (: املدة)
ب2لسجل التج2ض1.)

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
التج2ضية) ب2ملحكمة  الق2نوني 
99286بت2ضيخ))) ( ضقم) تحت  بأك2دير 

2121/14/27
291 P

 FIDUCIAIRE NADIM

 ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE 

STE AUTO ECOLE BARGA
     SARL AU 

تأسيس شركة  حدودة املسؤولية 
 ن شريك واحد 

عرفي  ؤضخ) عقد  بموجب 
وضع) تم  (18/14/2121 بت2ضودانت)
ذات) لشركة  األس2�سي  النظ2م 
املسؤولية املحدودة  ن شريك واحد)

والتي تكمن  ميزاته2 فيم2 يلي):
   ICE : 112796988111192

 STE AUTO ECOLE (: التسمية)
.BARGA  SARL AU

الشركة) غرض  يكمن  (: الغرض)
لحس2ب) أو  الخ2ص  لحس2به2  سواء)
أ1 دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيم2 يلي):
 دضسة لتعليم السي2قة.

يوجد  قر الشركة)) (:  قر الشركة)
برحيل) أوالد  عي�سى  أوالد  بمركز 

ت2ضودانت.
املدة):)حددت  دة الشركة في)99 
سنة ابتداءا  ن ت2ضيخ تكوينه2 النه2ئي.

ضأسم2ل) يبلغ  (: الشركة) ضأسم2ل 
 111.111 دضهم) ألف  الشركة  2ئة 
 قسم إلى ألف حصة ذات  2ئة)111 

دضهم كقيمة لحصة الواحدة):
السيد بركة  حمد)1111)حصة).

السنة امل2لية):)تبتدئ في ف2تح ين2ير)
وتنتهي في)31)دجنبر).

التسيير:)يسير الشركة بركة  حمد)
ملدة غير  حدودة)

الق2نوني لد1 كت2بة) تم اإليداع  (
االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط 
 21/14/2121 بت2ضيخ) بت2ضودانت 

تحت عدد)2121/331.
للخالصة والبي92

املسير
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ATLAS POLY SOLUTIONS
تأسيس شركة

على عقد عرفي حرض بأك2دير) بن2ء)

وضع) تم  (،2121 15) 2ضس) بت2ضيخ)

القواني9 األس2سية لشركة  حدودة)

املسؤولية وذات الخص2ئص الت2لية):

 ATLAS POLY (: التسمية)

SOLUTIONS

:)أشغ2ل  ختلفة،) ق2ولة) الهدف)

للتنظيف،)ب2ئع  ستوضد.
زنقة) أ58) ضقم  (: االجتم2عي) املقر 

ت2سيال) الصن2عي  الحي  قنيطرة 

الدشيرة انزك92.

في) حدد  (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

إلى) دضهم  قسم  (111.111  بلغ)

1111)حصة اجتم2عية ب)111)دضهم)

للحصة.

 51.111.11 ن2صر) خليل  السيد 

دضهم.

 51.111.11 بدض) السيد  حمد 

دضهم.

الشركة  ن) ستسير  (: التسيير)

غير) ملدة  ن2صر  خليل  السيد  طرف 

 حدودة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (14 يوم) ب2نزك92  االبتدائية 

الشركة) (879 ضقم) تحت  (2121

 سجلة ب2لسجل التج2ض1 تحت ضقم)

.23121

293 P

STE ED IMPORT
SARL

إنش2ء شركة ذات  سؤولية  حدودة  
  STE ED IMPORT(:(1اسم التج2ض

 SARL

حي) (21 بلوك د ضقم) (- (: العنوا9)

الهدى اك2دير

)امله2م):)-)ت2جر استيراد وتصدير.
 111.111 ( (: الشركة) ضاس  2ل 

دضهم.

دضويش) السيد  حمد  (: التسيير)

 ش2ضك))و سير للشركة.

) ش2ضكة)) السيدة ايم92 املدضاو1)

و سيرة للشركة.

تم اإليداع الق2نو9 األس2�سي لدى)

التج2ضية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بة 

تحت) (23/14/2121 بت2ضيخ) اك2دير 
التج2ض1) والسجل  ( (99253 ( ضقم)

ضقم47145  
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 STE GENERATION DE

CONFIANCE
SARL

تأسيس 
بت2ضيخ)) عرفي  عقد  على  بن2ءا  (- (I

القواني9) وضع  تم  (11/14/2121

األس2سية لشركة  حدودة املسؤولية))

   GENERATION DE CONFIANCE

ذات الخص2ئص الت2لية):)

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

كم2 في الخ2ضج هو:

او) املختلفة  األشغ2ل  في   ق2ول 

البن2ء)
املقر االجتم2عي):))ضقم)41)زنقة)11 

ش2ضع  وال1 ضشيد كلميم).

املدة):))99)سنة

 111.111 ( في) حدد  (: الرأسم2ل)

حصة) (1111 على) دضهم  قسم 

اجتم2عية بقيمة)111)دضهم للواحدة)

وهي في نصيب السيدين):)

حصة) ( (511 (:  عتوكي  حمد)

اجتم2عية.

حصة) ( (511 (: ابراهيم) املرابط  (

اجتم2عية.

:)تسير الشركة وملدة غير) التسيير)

 حدودة  ن طرف السيدين  عتوكي)

 حمد و املرابط ابراهيم.

تم اإليداع الق2نوني ب2ملحكمة) (-II

أبريل) (14 بت2ضيخ) ( بكلميم) االبتدائية 

 2121/153 ضقم) تحت  (2121

والتسجيل في السجل التج2ض1 تحت)

ضقم)3435.
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STE GILNAWABIGH PRIVE
SARL AU

ICE112811479111122
تأسيس شركة  حدودة املسؤولية 

بمقت�سى عقد عرفي  حرض بت2ضيخ)
شركة) تأسيس  تم  (19/14/2121
 حدودة املسؤولية ذات الخص2ئص)

الت2لية):)
 STE GILNAWABIGH«(:(التسمية

.» PRIVE Sarl AU
املهد1) تجزئة  (: االجتم2عي) املقر 

ضقم)1)ايت  لول).
-الهدف:)التعليم الخ2ص).)

االجتم2عي.111111  -الرأسم2ل 
دضهم.

-التسيير):س2لم العط2و1
-املدة:)99)سنة.

-السنة امل2لية):))ف2تح ين2ير حتى31 
دجنبر).

ب2لسجل) الشركة  تسجيل  تم 
   929 ( ضقم) تحت  ب2نزك92  التج2ض1 
السجل) ضقم  (21/14/2121 بت2ضيخ)

التج2ض1)23185.
296 P

 CRACOVIE
ش.م.م 

التعريف املوحد للمق2ولة    
:  112793788111165

تأسيس
بت2ضيخ) عرفي  عقد  بموجب 
بت2ضيخ) واملسجل  (19/14/2121
عدد)))) تحت  (12/14/2121
شركة) تأسست  (: (RE   11132791
تف2صيله2) ذات املسؤولية املحدودة،)

ك2لت2لي:
التسمية):)»)CRACOVIE)»)ش.م.م)
هدفه2:)))بيع أجراء)وقطع السي2ضات
العنوا9 التج2ض1):)19)سوق االحد)

ضك2دة تيزنيت
دضهم)) (111.111 (: ( ضأس  2لـــه2)
 1111 ) 2ئة ألف دضهم)) وزعة إلى)
)111)دضهم)) )قيمة كل حصة) حصة)

 2ئة دضهم.
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تسيير الشركة))):)تم تعيي9 السيد))

ضفيق ايوب الح2 ل للبط2قة الوطنية)

للشركة) كمسير  (JE293487 ضقم)

ك2 ل) إعط2ئه2  ملدة غير  حدودة  ع 

الصالحي2ت حسب الق2نو9 األس2�سي)

للشركة.)

 99 الشركة) عمر  :) دة  املـــدة)

ت2ضيخ) سنة)) ن  وتسعو9  )تسعة 

تأسيسه2 النه2ئي.

إيداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

امللف الق2نوني بمكتب الربط لدى)

عدد) بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

142/2121)بت2ضيخ)21/14/2121.
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FATIRAM TRAVAUX
SARL AU

RC :7657

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

الق2نو9) وضع  تم  (19/14/2121

املسؤولية) ذات  لشركة  الت2سي�سي 

املحدودة تحمل الخص2ئص الت2لية):

 F A T I R A M : لـتـسـميــة ا

TRAVAUX«(SARL(AU

الشركة ذات املسؤولية) (: الشكل)

املحدودة.

وإنت2ج) :) ستنبت  الـمـوضـــــوع)

النب2ت2ت)/)بيع وشراء)النب2ت2ت)/)تجهيز)

املس2ح2ت الخرراء)والحدائق.

الك2ئن) (7 ضقم) (: الـمـقر االجـتـم2عــي)

ش2ضع  حمد) الهن2ء،) بقيس2ضية 

الخ2 س،)أوالدت2يمة.

 ــــــدة الشركــــــة):)99))سنة.)

ضأسمـــ2ل الشركـــة):) ئة الف دضهم)

الـتسـيـيــر):)ضشيدادسع2يد.

لدى) الق2نوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بة 

بت2ضيخ) (351 ضقم) تحت  ت2ضودانت 

التج2ض1) ضقم سجله2  (26/14/2121

هو):7657.
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FH TRANSPORT
س.ت : 7613 ت2ضودانت

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة

بمقت�سى العقد العرفي املؤضخ في)
16/14/2121)بأوالد ت2يمة،)تأسست)
ذات  سؤولية  حدودة) شركة 

 ميزاته2 كم2 يلي):)
.»FH TRANSPORT«(:(التسمية

نقل البر2ئع واملنتج2ت) (: الهدف)
نقل) الزضاعية  ق2بل أجر أو  ك2فأة.)
البر2ئع  ق2بل أجر أو  ك2فأة.)النقل)
املحلي والدولي لجميع أنواع املنتج2ت)
واألشي2ء.) والسلع  واملواد  واألشي2ء)
الع2م.) املق2ول  وتصدير.) استيراد 

التج2ضة.
الكراض ة) دواض  (: املقر االجتم2عي)

جم2عة الكدية البير2ء)أوالد ت2يمة.
:)99.911)دضهــم. ضأسم2ل الشركة)
سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

التسجيل ب2لسجل التج2ض1.
الس2دة) يسيير الشركة،) (: التسيير)
سرح92) الوه2ب،) عبد  الدي2ب  بن 
عبد الكبير،)بو الحسن عمر،)ملدة غير)

 حدودة.)
ضأسم2ل) وزع  (: الحصص) توزيع 
فئة) حصة  ن  (999 على) الشركة 
الدي2ب) بن  السيد  دضهم،) (111
السيد) حصة،) (333 عبد الوه2ب)
حصة،) (333 عبد الكبير) سرح92 

السيد بو الحسن عمر)333)حصة.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 
 14/14/2121 بت2ضيخ) بت2ضودانت 

تحت ضقم)311.
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FEMACO
شركة ذات  سؤولية  حدودة

س.ت : 7619 ت2ضودانت
بمقت�سى العقد العرفي املؤضخ في)
16/14/2121)بأوالد ت2يمة،)تأسست)
ذات  سؤولية  حدودة) شركة 

 ميزاته2 كم2 يلي):)

«(FEMACO(«(:التسمية
البن2ء) وبيع  واد  شراء) (: الهدف)
نقل) الصحي،) الصرف  و عدات 
وللغير،) الخ2ص  للحس2ب  البر2ئع 
سحق وتجهيز  واد البن2ء،)شراء)وبيع)
والصن2عية،) الكيم2وية  املواد  جميع 
الكهرب2ئية) املعدات  وجميع 
تستخدم) التي  وغيره2،) وامليك2نيكية 
في البن2ء)وكذلك جميع املواد املعدنية)
 ثل الزواي2 واملك2و1 واأللواح وغيره2)
والغربلة،) املغسول  الر ل  بيع  (...
واملح2جر) والحجر  الر 2ل  استغالل 
والفوه2ت) الطوب  تصنيع  األخرى،)
األصن2ف،) جميع  وتسويق  استيراد 
واآلالت) واألدوات  واللوازم  املواد 
األنشطة) في  استخدا ه2  التي سيتم 
اإلنش2ءات،) إنج2ز  أعاله،) املذكوضة 
الصحي،) والصرف  البن2ء) أعم2ل 

أعم2ل  تنوعة.
الكر�سي،) حي  (: االجتم2عي) املقر 

ش2ضع الحسن الث2ني،)أوالد ت2يمة.
 611.111 (: ضأسم2ل الشركة)

دضهــم.
سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

التسجيل ب2لسجل التج2ض1.
التسيير:)يسيير الشركة،)السيدا9)
ايت حمو  حمد وايت حمو إدضيس،)

ملدة غير  حدودة.)
ضأسم2ل) وزع  (: الحصص) توزيع 
فئة) حصة  ن  (6111 على) الشركة 
ايت حمو  حمد) السيد  111دضهم،)
حمو) ايت  السيد  حصة،) (4811
إدضيس)611)حصة،)السيد ايت حمو)

عي�سى)611)حصة.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 
 14/14/2121 بت2ضيخ) بت2ضودانت 

تحت ضقم)319.
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STE ELEVAGE DE VOLAILLE
إنش2ء شركة ذات  سؤولية  حدودة  
 STE ELEVAGE (: التج2ض1) اسم 

.DE VOLAILLE
العنوا9):))-)حي آيت إيغيوس بلوك)

4)زنقة)19)ضقم)14)تكيوين أك2دير.

)امله2م)-)1))))))):)--)تربية الدواجن...

ضاس  2ل الشركة):))111.111.11 

دضهم

التسيير):))-))السيدة كبيرة وسالم)

 ش2ضكة وحيدة و سيرة للشركة.

تم اإليداع الق2نو9 األس2�سي لدى)

التج2ضية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بة 

تحت) (26/14/2121 بت2ضيخ) اك2دير 

ضقم) التج2ض1  والسجل  (99277 ضقم)

.47165
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املركز الجهــو1 للخد ـــ2ت ش م م

تيزنيت).اله2تف):)15.28.61.24.11

 CARNON
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة  ن شريك واحد
الجمع) على  حرر  بن2ء) (

بت2ضيخ) املنعقد  التأسي�سي  الع2م 

ذات) تأسست شركة  (31/13/2121

ب2العتب2ضات) املحدودة  املسؤولية 

الت2لية:)

 »CARNON« شركة) االسم:) (-

ذات املسؤولية املحدودة  ن شريك)

واحد.

جم2عة) الزاوية  دواض  العنوا9:) ( (-

اكلو تيزنيت.

-الهدف)-)ص2لة األلع2ب.

-) قهى.

 99( -املدة:)تسعة و تسعو9 سنة)

سنة).

-)ضأس املــ2ل):)ضأسم2ل الشركة هو)

دضهم)) (111.111( دضهم) ألف   2ئة 

حصة) ((1111( ألف) إلى   قسمة 

بقيمة  2ئة))111))دضهم لكل حصة.

ي2سر)) وك2ك  السيد  التسيير:) (-

 سيرا للشركة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع  (-

الق2نوني ب2ملحكمة االبتدائية بتزنيت)

ضقم) تحت  (21/14/2121 (: بت2ضيخ)

.147

302 P
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COMPTOIR DATA
 SARL
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ بت2ضيخ)
الق2نو9) وضع  تم  (2121 أبريل) (14
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

 حدودة ذات الخص2ئص الت2لية):
 COMPTOIR« (: التسمية)

.»DATA
الشكل الق2نوني):)ش.م.م.

:) حل في الط2بق) املقر االجتم2عي)
حي الهدى) (C بلوك) (86 السفلي ضقم)

اك2دير.
الهدف):))بيع أث2ث املك2تب)/)ت2جر.

 111.111 في) حدد  (: الرأسم2ل)
حصة) (1111 دضهم  قسمة  ن)
اجتم2عية بقيمة)111)دضهم للحصة٬ 

 وزعة ك2لت2لي:
السيد اسي2خ ي2سي9):)511)حصة.
السيد الحسي9 جعى):)511)حصة.

املدة):)99)سنة.
الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
السيد اسي2خ ي2سي9 والحسي9 جعى)

ملدة غير  حددة.
اإليداع) ثم  (: الق2نوني) اإليداع 
الربط) لدى  كتبة  الق2نوني 
 22 يوم) ألك2دير  التج2ضية  ب2ملحكمة 

أبريل)2121)تحت ضقم)99241. 
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CK UNIVERS PRO
SARL AU

ICE:112813797111164
بمقت�سى عقد عرفي  حرض بت2ضيخ)
شركة) تأسيس  تم  ( (13/14/2121
 حدودة املسؤولية ذات الخص2ئص)

الت2لية):)
 STE CK UNIVERS (: التسمية)

» PRO » Sarl AU
-املقر االجتم2عي):)ضقم)94)بلوك)1 
ش2ضع الحسن الث2ني حي توهمو)1)ايت)

 لول.))
لحس2ب) البر2ئع  نقل  -الهدف:)

الغير.

 111111 (: -الرأسم2ل اإلجتم2عي)

دضهم.

-التسيير):خ2لد الشن2ق.

-املدة:)99)سنة.

-السنة امل2لية):))ف2تح ين2ير حتى31 

دجنبر).

ب2لسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 964 ( ضقم) تحت  ب2نزك92  التج2ض1 
السجل) ضقم  (27/14/2121 بت2ضيخ)

التج2ض1)23131.
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 CICAM  شركة
SARL

عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 

املسجل) (،2121 ابريل) (21 بت2ضيخ)

 RE ضقم) تحت  ( ( ( ( بت2ضيخ) بإنزك92 

 : 2121111649312175  OR

ذات) شركة  تكونت  (: GRATIS

املسؤولية املحددة.

.STE CICAM SARL(((((:سم2ة 
)ضأسم2له2:))111.111)دضهم.

الهدف االجتم2عي):

أشغ2ل املح2سبة.
الط2بق) (16 ضقم) ( املقر االجتم2عي:)

ش2ضع  حمد) األزضق  عم2ضة  األول 

الخ2 س ايت  لول.))

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 املدة:) (

تسجيله2 ب2لسجل التج2ض1.))
)ضأسم2ل الشركة  قسم كم2 يلي):

 751 (: ابراهيم) البزيك  السيد 

حصة.

 151 (: ( ادضيس) البزيك  السيد 

حصة.

السيد البزيك خ2لد):)111)حصة.

(: تسير الشركة  ن طرف السيد)

البزيك ابراهيم بصفته))املسير الوحيد)

لشركة ملدة غير  حدود.

واالجتم2عي) البنكي  التوقيع 

البزيك) للسيد  الفريد  ب2لتوقيع  (:

ابراهيم ملدة غير  حدود.

تبتدئ  ن) (: االجتم2عية) السنة 

ف2تح ين2ير و تنتهي في)31)ديسمبر.

ب2ملحكمة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

بت2ضيخ) بإنزك92  االبتدائية 

22/14/2121)تحت ضقم:)941 .   
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 KARIM  HADDAUI
 SARL AU 

تأسيس شركة  حدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

 25 ( بت2ضيخ) بمقت�سى عقد عرفي 

ب2ك2دير حرضت قواني9) ( (2121  2ضس)

ذات) املسؤولية  شركة  حدودة 

شريك وحيد خص2ئصه2 ك2لت2لي):

  KARIM  HADDAUI(:((((((((االسم

 SARL AU

الهدف)))))))):) ــــركـــز االتـــصــــ2الت

املقر االجتم2عي):عند انجكوفسك)

 29 السعد1) شيخ  بش2ضع  حمد 

الرابع) الط2بق  فبرايرعم2ضة  رحب2 

ت2لبوضجت))اكـــــ2ديــــر.

سنة ابتداءا  ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

الت2سيس النه2ئي.

في) حدد  (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

الى) دضهم  قسم  (111.111  بلغ)

دضهم) (111 فئة) حصة  ن  (1111

للواحدة  وزعة على الشريك):

 1111 ( ( حــــداو1) كــــريـــم  ( السيد)

حصة بمبلغ)111.111)دضهم.)

تبتدئ  ن ف2تح) (: امل2لية) -السنة 

كل) دجنبر  ن  (31 في) تنتهي  و  ين2ير 

سنة  2 عدا السنة امل2لية االولى التي)

الى غ2ية) التأسيس  ت2ضيخ  تبتدئ  ن 

31)دجنبر).

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

كـــريــــم) السيد  غير  حدودة  ملدة  و 

حـــداو1.

األضب2ح):))يتم اقتط2ع)5)%)لتكوين)

عليه) املنصوص  االحتي2طي  الرصيد 

يخصص) او  يوزع  الص2في  و  ق2نوني2 

جديد) او  بلغ  رحل  ن  احتي2ط2 

بر ته اوجزئي2.

االيداع) تم  (: الق2نوني) االيداع 

الربط) بكت2بة  الق2نوني 

بت2ضيخ))) بأك2دير  التج2ضية  ب2ملحكمة 

26/14/2121))))تحت ضقم)99271 .
للخالصة و التذكير)
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STE KATIR JANNAT TRANS
SARL A U

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي :  شقة ضقم  

15عم2ضة  GH  12 1 السع2دة حي 

املحمد1 أك2دير

تأسيس شركة
عرفي  حرض) عقد  بموجب  (- (1

تأسيس) تم  (16/13/2121 بت2ضيخ)

ذات) املسؤولية  شركة  حدودة 

شريك واحد ذات املميزات الت2لية):

 KATIR (« شركة) (: التسمية)

ذات) ش.م.م  (« (JANNAT TRANS

شريك واحد.))))))))))))))))))))))))))))))))))

الهدف)1):-.)نقل البر2ئع لحس2ب)

الغير.

نقل األ تعة لحس2ب الغير))))))))))))))

ضقم)) شقة  (: االجتم2عي) املقر 

حي) السع2دة  (1  GH  12 ( 15عم2ضة)

املحمد1 أك2دير)
 111.111 ( (: ضأس امل2ل االجتم2عي)

دضهم  جزأ إلى))1111)حصة  ن فئة)

ترجع) الواحدة  للحصة  دضهم  (111

كله2 للسيد يوسف كثير.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

يوسف كثير وتخويله اإل ر2ء)املنفرد)

ملدة غير  حدودة.

السنة االجتم2عية)):)تبتدئ السنة)

االجتم2عية  ن ف2تح ين2ير وتنتهي في)

آخر دجنبر  ن كل سنة.

لهذا) الق2نوني  اإليداع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الربط  بكت2بة  العقد 

املحكمة التج2ضية ب2ك2دير تحت ضقم)

ضقم) التج2ض1  والسجل  ( (99142

47139)بت2ضيخ)15/14/2121م.
 ن اجل النسخة والبي92
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SOCIETE  KHABA TRAVAUX
SARL 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحددة

في) املؤضخ  العرفي  للعقد  طبق2 
شركة) تأسيس  (11/12/2121
ب2لخص2ئص) املسؤولية   حدودة 

الت2لية):
  Société KHABA TRAVAUX

SARL
الهدف):))خد 2ت  تنوعة للبن2ء

ضأسم2ل الشركة):))))))))))111.111  
دضهم

التسيير):)كد ي عبد هللا)–)لحسن)
لخشن.

تمزايت) دواض  (: االجتم2عي) املقر 
اوضير اك2دير.

املدة):)99)سنة ابتدءا  ن تأسيس)
الشركة.

للشركة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) ب2ملحكمة  الربط  بكت2بة 
بت2ضيخ) (99278 ضقم) تحت  الك2دير 

.26/14/2121
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STE  LENS  TRANSPORT
SARL A.U

ضقم 36 تجزئة النخيل - تيزنيت - 
85111 تزنيت- املغرب

تأسيس
بمقت�سى الق2نو9 األس2�سي املؤضخ)
بت2ضيخ) واملسجل  (2121/13/23 في)

2121/13/26)تحت عدد)27961.  
 LENS« الشركة) تأسيس  تم 
TRANSPORT«(SARL(A.U)ب2ملميزات)

الت2لية:
ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
 LENS« (: الشركة) تسمية 

.TRANSPORT«(SARL(A.U
الغرض):) ق2ولة لنقل األشخ2ص)

املستخد ي9 و األجراء.
 36 ضقم) ( (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
  85111 (- تيزنيت) (- النخيل) تجزئة 

تيزنيت املغرب.

املدة):)99)سنة.

دضهم،) (111.111 (: الرأسم2ل)

 قسم ك2لت2لي):

السيد حن2في ضف2ق):)1111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة.

تسير الشركة  ن طرف) التسيير:)

السيدة ضفيق زينة عنوانه2 دواض اغب2لو)

سيد1 وس12 شتوكة ايت ب2ه2.

تم إيداع امللف الق2نوني بمكتب)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 

تحت) (2121/14/13 ( بتيزنيت بت2ضيخ)

عدد)137/2121.              
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 IRRI IMO شركة
األس2�سي) الق2نو9  بمقت�سى 

11) 2ضس) بت2ضيخ) املؤضخ  للشركة 

ذات) شركة  تأسيس  تقرض  ( (2121

املسؤولية املحددة.

 IRRI IMO(:(املسم2ة

)ضأسم2له2:)111.111))دضهم.

الهدف االجتم2عي):)

بيع و شراء)العق2ضات.

كراء)واستغالل العق2ضات الخ2صة)

والغير خ2صة.

2) كتب) ضقم) (: االجتم2عي) املقر 

اك2دير) (18 A,)عم2ضة) بلوك) (,312 ضقم)

تيكنوبول)1)فونتي أك2دير.

99)سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (: املدة) (

تسجيله2 ب2لسجل التج2ض1.))

)ضأسم2ل الشركة  قسم كم2 يلي):

 1111  BENKA INVEST شركة)

حصة.

:) ن طرف السيد) تسير الشركة)

املسير الوحيد)) ( كم2ل بنيس بصفته)

لشركة ملدة غير  حدودة.

تبتدئ  ن) (: االجتم2عية) السنة 

ف2تح ين2ير و تنتهي في)31)ديسمبر.

تم) (: الق2نوني) اإليداع 

(: بت2ضيخ) بأك2دير  التج2ضية  ب2ملحكمة 

2121/14/23,)تحت ضقم)99261 
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 STE JAMAN
SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة  

ت2سيس شركة
  STE  JAMAN (: التج2ض1) اسم 

 . SARL

العنوا9):))بلوك)1)حي ايت املود9)

املزاض ايت  لول.

)امله2م):)أعم2ل أو إنش2ءات  تنوعة)

والتج2ضة.

ضاس  2ل الشركة):))31.111)دضهم.

انفلوس) ضشيد  السيد  (: التسيير)

 ش2ضك)))و سير للشركة.

السيد عبد هللا انفلوس  ش2ضك.)))

السيد عبد الن2صر جك92)) ش2ضك.)))

تم اإليداع الق2نو9 األس2�سي لدى)

االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بة 

((،2121 فبراير) (4 بت2ضيخ) انزك92 
والسجل التج2ض1) ( (291 ( تحت ضقم)

ضقم22337.
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C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA,

 AGADIR

 Tél/ 15 28 237 626 Fax 15 28 22 81 55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

STE JR INVEST
SARL

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر  (

والذ1) (،2121 أبريل) (22 في) املنعقد 

ذات) شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

 سؤولية  حدودة  ميزاته2 ك2لت2لي:))))))))))))))))

STE JR INVEST(((((:((اال سم

)شركة ذات  سؤولية) (: ( ( الصفة)

 حدودة.

الرأسم2ل):))111.111))دضهم).

الهدف)):)استغالل املق2لع.
دواض سيد1 فرول) (: ( العنوا9) ( (

تراست انزك92).

لتبدأ  ن ف2تح) ( (: السنة امل2لية) ( (

ين2ير إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

الشركة  ن) ( تسير) ( (: التسيير)
طرف السيد بوغ2ز1 جم2ل))و السيد)

ازعنو9 ضشيد.)
الق2نوني ب2ملحكمة)) ( اال يذاع) ( ثم)
االبتدائية ب2نزك92 في)23)أبريل)2121،))

تحث)))ضقم)949 . 
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  STE GLOVE PHARMA
SARL AU

بمقت�سي عقد عرفي املؤضخ بت2ضيخ))
26) 2ضس)2121))ب2ك2دير))تم تأسيس)
شركة ذات املسؤولية))املحدودة)))ذات)
الخص2ئص) تحمل  الوحيد  املس2هم 

الت2لية):
 STE GLOVE (: التسمية)

       .PHARMA  SARL AU
املقر االجتم2عي):))))الط2بق اأٍلض�سي)
حي) (1116 زنقة) (23 بلوك) (9 ضقم)

املحمد1 أك2دير)).
ضأس امل2ل)))):)111.111)دضهم.

املدة))))))))))):)99))))))سنة.))
املسير))):))السيد إلي2س أ زيل).

املواد) في  ت2جر  (: ( النش2ط)
استيراد) الطبي،) الترويج  الصيدلية،)

و تصدير.)
تم اإليداع الق2نوني لد1 املحكمة))
(((،2121 أبريل) (23 التج2ضية اك2دير في)

تحت ضقم)99264  .
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 STE HABAB INFO
SARL A.U

ت2سيس شركة
 5 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
أبريل)2121،))تم تأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة  ن شريك وحيد)

املميزات الت2لية:
 STE HABAB (: التسمية)

.INFO SARL A.U
حي) (،17 الزنقة) (: املقر االجتم2عي)

عي9 الرحمة،)ط2نط92.
دضهم) (111.111 الرأسم2ل:)
فئة) حصة  ن  (1111 على)  قسمة 

111)دضهم.
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العمو ية) األشغ2ل  (: الهدف)
والوس2طة التج2ضية.)

الشريك الوحيد:)حبب2 املحجوب،)
 1976/18/11 بت2ضيخ)  غربي،) زداد 

.JF19734(بط2نط92،)ب.ت.و ضقم
ف2تح) تبتدئ  ن  امل2لية:) السنة 
ين2ير و تنتهي في)31)دجنبر  ن كل سنة.
تسير الشركة ح2لي2  ن) التسيير:)
طرف:)السيد حبب2 املحجوب ملدة غير)

 حددة.
ب2ملحكمة) تم  (: السجل التج2ض1)
أبريل) (27 االبتدائية بط2نط92 بت2ضيخ)

2121،)تحت ضقم5785 .
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 كتب اوديكونط2 ش.م.م
CABINET AUDICOMPTA

STE HJW MEDIA
 SARL

تـــأسـيــس شركة
بت2ضيخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة) تم  (2121 26) 2ضس)
 حدودة املسؤولية صف2ته2 كم2 يلي:)

 SOCIETE HJW التسمية:)
  .MEDIA S.A.R.L

الهدف:)أ9 الشركة تهدف أس2س2)
إلى:

جميع أنشطة التواصل وأنشطة)
التواصل) في  ج2ل  االستش2ضات 
للشرك2ت) والتسويق  والترويج 
جميع) خالل  التج2ضية  ن  والعال ة 
وس2ئل اإلعالم،)وال سيم2 عبر اإلنترنت)
وس2ئط) وأ1  االجتم2عية  والشبك2ت 

تف2علية أخرى.
وال) إعالنية،) لوك2لة  نش2ط  أ1 
الحمالت) وإنت2ج  تصميم  سيم2 
اإلعالنية وترويج املبيع2ت واإلعال9 في)

نق2ط البيع.
وإنت2ج) ب2لرسم  التصميم  نش2ط 
الثالثية) الوس2ئل  عبر  الفيديوه2ت 
الدع2ية) وس2ئل  وجميع  األبع2د 

واإلعال9.
نقل) أو  واستغالل  وحي2زة  أخذ 
االختراع) وبراءات  العملي2ت  جميع 

واال تي2زات املتعلقة بهذه األنشطة.

واملنتج2ت) امل2ضك2ت  جميع  تمثيل 
الوطنية واألجنبية.

املش2ضكة بجميع اشك2له2 في جميع)
أو) الصن2عية  أو  التج2ضية  الشرك2ت 

الخد 2تية.)
وعمو 2 جميع العملي2ت التج2ضية)
الصن2عية امل2لية والعق2ضية املتعلقة)
األنشطة) وكل  املذكوضة  ب2ألنشطة 
ش2نه) ط2بع  ن  ذات  او  املش2بهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتم2عي.)
املقر االجتم2عي:)ضقم)17)القط2ع 9)

فونتي صونب2 اك2دير
حدد ضأسم2ل الشركة) الرأسم2ل:)

في)181.111)دضهم  قسمة ك2لت2لي:
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1441
(: جليلة) حرش  حوزة  في  للواحدة 

144.111)دضهم.
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (361
ايوب:) عبيض  حوزة  في  للواحدة 

36.111)دضهم.
ت2ضيخ) ابتداء) ن  سنة  (99 املدة:)
التسجيل ب2لسجل التج2ض1 ب2ستثن2ء)

ح2لة التمديد أو الفسخ املسبق.
إلى) ين2ير  ف2تح  امل2لية:) ن  السنة 

31)دجنبر  ن كل سنة.)
التسيير:)تم تعيي9)))السيدة حرش)
جليلة كمسير وحيدة للشركة ملدة غير)

 حددة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (15 بت2ضيخ) الك2دير  التج2ضية 

2121،)تحت ضقم)))99144.
)لالستخالص والبي92

)))))املسير)))))))))))))
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 STE HOUKMI-MA
       SARL AU

إعـــال9 ق2نــوني
بمقت�سي عقد عرفي املؤضخ بت2ضيخ))
تم تأسيس) ( ب2ك2دير) (2121 أبريل) (5
شركة ذات املسؤولية))املحدودة)))ذات)
الخص2ئص) تحمل  الوحيد  املس2هم 

الت2لية):
 STE( HOUKMI-MA (: التسمية)

  . SARL AU

اق2 ة) ( ( ( (: االجتم2عي) املقر  ( ( ( (
حي) (2 شقة) (2 ب) عم2ضة  التص2عد 

الهدى اك2دير).
ضأس امل2ل)))):)111.111)دضهم.

املدة)):)99))))))سنة.
)املسير))):))السيد هش2م حكمي.)

االستغالل) تسيير  (: النش2ط)
تصدير الفواكه و الخرر) الفالحي،)

والتج2ضة).
تم اإليداع الق2نوني لد1 املحكمة))
(((،2121 23) 2ضس) التج2ضية اك2دير في)

تحت ضقم)99266 .
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 STE  HYDROSUPERGAZ
شركة  حدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد
تأسيس شركة

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى  (
ف2تح  2ضس)2121،)تم تأسيس شركة)
 حدودة املسؤولية ذات شريك واحد)

 ميزته2 ك2لت2لي):)
  HYDROSUPERGAZ (: التسمية)

ش.م.م.
وتوزيع) بيع  ( (: االجتم2عي) الهدف 

الغ2ز الس2ئل.
19) كرض) ضقم) (: االجتم2عي) املقر 
الداخلة) تمديد  زكري2ء) أحمد  ش2ضع 

أك2دير.
املدة):))99)سنة.

الرأسم2ل):))111.111)دضهم  وزع)
1111)حصة اجتم2عية  ن فئة)111 

دضهم للحصة.
التسيير):)يسير الشركة السيد بدض)

الدين بز1.
السنة االجتم2عية):)تبتدئ السنة)
االجتم2عية  ن ف2تح ين2ير و تنتهي في)

آخر دجنبر  ن كل سنة.))
ثم اإليداع الق2نوني لهذا العقد) (
املحكمة) لهيئة  الربط  بكت2بة 
  98971 ضقم) تحت  ب2ك2دير  التج2ضية 
والسجل التج2ض1 ضقم)46871)بت2ضيخ)

5)أبريل)2121.
 ن أجل النسخ و البي92
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STE DIJAM
S.N.C

ت2سيس شركة
 15 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة)) تأسيس  تم  (،2119 ديسمير)

DIJAM)ذات املميزات الت2لية:
.STE DIJAM SNC(:(التسمية

في) الرج2ء) حي  (: املقر االجتم2عي)
هللا بلوك ب زنقة ضقم)4)ضقم)58.

دضهم) (111.111 (: الرأسم2ل)
فئة) حصة  ن  (1111 على)  قسمة 

111)دضاهم.
للمغرب) الشركة  تهدف  (: الهدف)
البن2ء) في  سواء) حد  على  والخ2ضج 

واألعم2ل املختلفة.
املجيد) عبد  السيد  (: الشرك2ء)
والح2 ل) املنشوض،) غربي الجنسية،)
ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

125114JA،)511 حصة.
، غربي) املنشوض) ( السيد  حمد)
الجنسية،)والح2 ل لبط2قة التعريف)
الوطنية ضقم)515212JA 511 حصة.
ف2تح) تبتدئ  ن  امل2لية:) السنة 
ين2ير وتنتهي في)31)دجنبر  ن كل سنة.
:)تسير الشركة ح2لي2  ن) التسيير)
طرف السيد:عبد املجيد املنشوضملدة)

غير  حددة.
ب2ملحكمة) تم  (: السجل التج2ض1)
ين2ير) (2 بت2ضيخ) بكلميم  االبتدائية 

2121،)تحت ضقم)2757.
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 STE IMMO TAROUDANT
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد
 قره2 االجتم2عي):))تجزئة بوهدود)
ضقم)13)جن92 التصريف املح2يطة-)

83111)ت2ضودانت املغرب
السجل التج2ض1))ضقم):7639

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ابريل) (19
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية):
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) دات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 IMMO بمختصر تسميته2) االقتر2ء)

. TAROUDANT

:) نعش) بإيج2ز) الشركة  غرض 

واالشغ2ل) البن2ء) في  و ق2ول  عق2ض1 

املختلفة.

:تجزئة) االجتم2عي) املقر  عنوا9 

التصريف) جن92  (13 ضقم) بوهدود 

املح2يطة-)83111)ت2ضودانت املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  111.111 الشركة) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

(: الز 2ني) السيد  حمد 

دضهم) (111 بقيمة) 1111حصة 

للحصة.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه) الز 2ني  السيد  حمد 

جن92) (13 ضقم) بوهدود  تجزئة 

 83111 املح2يطة-) التصريف 

ت2ضودانت املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه) الز 2ني  السيد  حمد 

جن92) (13 ضقم) بوهدود  تجزئة 

 83111 املح2يطة-) التصريف 

ت2ضودانت املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت2ضودانت بت2ضيخ)22)ابريل)

2121)تحت ضقم)339.
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STE KANCY IMMO 
SARL 

شركــة ذات  سؤولية  حدودة

ت2سيس شركة
 7 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات) شركة  تأسست  (،2121 أبريل)

ب2ملواصف2ت)  سؤولية  حدودة 

الت2لية):

.STE KANCY IMMO(:((التسمية
البن2ء) أعم2ل  :) ق2ول  املوضوع)

وأعم2ل  ختلفة).
املقر االجتم2عي):ضقم)267)بلوك ب)

حي الهن2ء)الدضاضكة))اك2دير).
حدد املبلغ في)) (: ضأسم2ل الشركة)
611.111)دضهم  جزأ إلى))111حصة)

 ن فئة)))6111)دضهم للواحدة.))
السيد) إلى  التسيير  التسيير:أسند 
غير  حدودة.) ملدة  يوسف  بو ه2ود 
تلتزم) البنكي،) للتوقيع  ب2لنسبة  أ 2 
للسيد) الوحيد  ب2لتوقيع  الشركة 

بو ه2ود يوسف.
تأسيس) سنة  ن  (99 املدة:)

الشركة.
وقد تم اإليداع الق2نوني بمكتب)
بأك2دير) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم) تحت  (،2121 أبريل) (27 بت2ضيخ)
الشركة) تسجيل  وتم  ( (99289

ب2لسجل التج2ض1 تحت ضقم47185 .
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STE MALAK FORAGE
  SARL

تـــأســــيــــس شــــركـــــة
بت2ضيخ) عرفي  عقد  على  بن2ءا 
تم وضع القواني9) (،2121 24) 2ضس)
األس2سية لشركة  حدودة املسؤولية))))))
MALAK FORAGE)ذات الخص2ئص)

الت2لية):)
الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

كم2 في الخ2ضج هو):
حفر االب2ض.

االشغ2ل املختلفة او البن2ء.
زضيويلة) ( ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر 

دواض اللوح كلميم.
املدة):)99)سنة.

 111.111 في) حدد  (: الرأسم2ل)
حصة) (1111 على) دضهم  قسم 
اجتم2عية بقيمة)111)دضهم للواحدة)

وهي في نصيب الس2دة):)
حصة) (511 سعيد) ابرايم 

اجتم2عية.
حصة) (511 الحسي9) ازضكي 

اجتم2عية.

:)تسير الشركة وملدة غير) التسيير)

ابرايم) السيد  طرف   حدودة  ن 

سعيد.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  ( ثم)

أبريل) (8 بت2ضيخ) بكلميم  االبتدائية 

 2121/147 ضقم) تحت  (،2121

والتسجيل في السجل التج2ض1 تحت)
ضقم)3425.  

321 P

كياس للنقل
ش.م.م

ت2ســـيـــــــس شركة
بموجب عقد عرفي بت2ضيخ)3) 2ضس)
الق2نو9) وضع  تم  بأك2دير،) (2121

األس2�سي))للشركة))املحدود ة املسؤلية)

ذات الخص2ئص الت2لية):)

التسمية):كي2س للنقل،)ش.م.م.

نقل البر2ئع) (: الهدف االجتم2عي)

لحس2ب الغير.))))

تك2ديرت) دواض  (: االجتم2عي) املقر 

دضاضكة أك2دير.

في  بلغ) :) حدد  الراسم2ل)

 1111 إلى) دضهم  قسم  (111111

حصة)111)دضهم لكل حصة.

الحصص االجتم2عية):

السيد):)كي2س حسن))511)حصة.))))

السيدة):)أضكوك عمر)511)حصة.

املدة):)تسعة وتسعو9 سنة.

الشركة  ن) ستسير  (: التسيير)

وأضكوك) حسن  كي2س  السيد  طرف 

عمر ملدة غير  حد ود ة.)

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  ثم 

التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 

تحت) (2121 أبريل) (18 ب2ك2دير بت2ضيخ)
ضقم)99145.
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STE CHAMEL EXPRESS 

SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ بت2ضيخ)

تم وضع القواني9) (،2121 أبريل) (12

األس2سية لشركة  حدودة املسؤولية)

بشريك وحيد ذات املميزات الت2لية):

.CHAMEL EXPRESSE(:(التسمية

الشكل الق2نوني):)شركة  حدودة)

املسؤولية ذات شريك الوحيد.)

الهدف):) ق2ول نقل البر2ئع ني2بة)

عن الغير,

نقل األ تعة غير املص2حبة ني2بة)

عن الغير.

الط2بق) (1 ضقم) (: االجتم2عي) املقر 

ش2ضع أبو جه2د حي) (32 السفلي ضقم)

املسيرة اك2دير.

في) حدد  (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

 1111 إلى) دضهم  قسم  (111111

املمثلة) دضهم  (111 فئة) حصة  ن 

) حمد)) في  لكية) الواحدة  للحصة 

ش2 ل.)))

السيد  حمد) عي9  (: التسيير)

ش2 ل  سير للشركة ملدة غير  حددة.

توقيع الشركة):)تم تعيي9))السيد)

 حمد ش2 ل،)املوقع الوحيد للشركة)

املصرفية) املستندات  جميع  على 

واإلداضية.

املدة):)99)سنة.

لدى) الق2نوني  اإليداع  تم  وقد 

التج2ضية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بة 

بأك2دير بت2ضيخ)27)أبريل)2121،)تحت)

ضقم)99291. 
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OPTIQUE TADDART شركة
ش.م.م 

 قره2 االجتم2عي : ضقم13 ب2لقرب 

 ن  سجد تداضت انزا اك2دير

تأسيس شركة
الشريك) قراض  بـمقت�سى  حرر 

(،2121 أغسطس) (4 بـتـ2ضيـخ) ( الوحيد)

تم االتف2ق على  2 يلي):

تداضت)) اوبتيك  شركة  (: التسمية)

OPTIQUE TADDART)ش.م.م.

)البيع) :)أخص2ئي نظ2ضات) الهد ف)

ب2لتجزئة).

ب2لقرب) (13 ضقم) (: املقر االجتم2عي)

 ن  سجد تداضت انزا اك2دير.



9729 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

 21.111 (: االجتم2عي) امل2ل  ضأس 

حصة  ن فئة) (211 دضهم  جزأ إلى)

ترجع) الواحدة  للحصة  دضهم  (111

211)حصة للسيد هش2م بن حداد.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

اإل ر2ء) وتخويل  حداد.) بن   حمد 

بن) هش2م  السيد  لكل  ن  املنفرد 

حداد والسيد  حمد بن حداد ملدة)

غير  حدودة.

وتم اإليداع الق2نوني لهذا العقد)

املحكمة) هيئة  لدى  الربط  بكت2بة 

أبريل) (27 بت2ضيخ) الك2دير  التج2ضية 

والسجل) (99318 تحت ضقم) (،2121

التج2ض1 ضقم)47213.
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جازيميد
ش.م.م. للشريك الوحيد

التأسيس
في) عرفي  ؤضخ  عقد  بموجب 

إنج2ز) تم  بأك2دير،) (2121 9) 2ضس)

ذات) لشركة  األس2�سي  الق2نو9 

الوحيد) للشريك   سؤولية  حدودة 

ب2لخص2ئص الت2لية):

اإلسم)):))ج2زيميد.

الهدف):))تسيير صيدلية.

وتحرير) وتصنيع  وشراء) بيع 

واملواد) واملنتج2ت  واألجهزة  اآللي2ت 

وألدوات الصيدلية وشبه الصيدلية)

والتجميلية كيفم2 ك92 نوعه2,

ووك2الت) فروع  واستغالل  انش2ء)

ب2ملغرب أو خ2ضجه.

بيع وشراء)واستغالل أ1 ضخصة أو)

براءة و 2ضكة صن2عية في إط2ض الهدف)

الرئي�سي للشركة.

العروض) لطلب2ت  التقديم 

والصفق2ت العمو ية والخ2صة ذات)

الصلة بأهداف الشركة.

الرأسم2ل):)111.111)دضهم.

صالح) ج2ز1  السيد  (: التسيير)

الدين وذلك ملدة غير  حدودة.

املقر االجتم2عي):)عم2ضة الزضقطوني)

 »F«(ش2ضع عبد الرحيم بوعبيد بلوك
ضقم)22)-)أك2دير.

املدة):)99)سنة  2 عدا الحل قبل)
األوا9.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الق2نوني 
2121)تحت ضقم) 2)ابريل) ب2ك2دير يوم)

.46849
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سيرتش أند فايند
تــأسـيـس شـركـة  ـحـدودة املـسـؤوليـة 

ذات الـشـريـك الـوحيــد
بتـ2ضيـخ) عـرفي  عقـد  بمـقـترـى 
القـ2نـو9) وضع  (،2121 23) 2ضس)
املحـدودة) للـشـركـة  األسـ2�سي 
املسـؤوليـة ذات املـواصفـ2ت التـ2ليــة):
التــــســمــيـــــة)):))سـيـرتـش أنــد فــ2يــنــد

املــوضـــــوع االجــتــمــ2عــي):)
وتحليل) بحث  الوث2ئقي،) البحث 
تقديم) ع2م،) وبشكل  البي2ن2ت،)

الخد 2ت واملس2عدة للشرك2ت.
العمـليـ2ت) كل  عـ2 ـة  وبصفـة 
املتعـلـقة  بـ2شـرة أو غيـر  بـ2شـرة كـليـ2)
أو جـزئـيـ2 بإحدى الـعـمليـ2ت املذكوضة)

أعــاله.
املــقــر االجـتـمــ2عـــــي):)تجزئة أغروض)

ضقم)1)ايمي واداض ت2 ر1 أك2دير.
99)ســنـــة ابـتـــداء) ـن يـوم) (: الــمدة)

تـأسـيـسـهــ2 النـهـ2ئـي.
حــدد) (: ( االجـتـمـ2عـي) الـرأسـمـ2ل 
للـشــركـة) االجـتـمـ2عـي  الـرأســمـ2ل 
إلى)) دضهم  قـسـم  (111.111 فـي)
فئة))) اجتـمـ2عـيــة  ن  حصـة  (1.111
للـواحـدة  ـخصصـة) 111,11دضهم 
هيݣ) اإلسكندض  لشركة  كلـهـ2 

انترن2سيون2ل،)الـشـريـك الـوحــيــد.))
يـديــر الـشـركــة ويـسيــر) (: الـتــســيـيـــر)
غوز1  وضيس) السـيـد  (: شـؤونـهـ2)

أضنيست أندض1.
تـبـتــدئ  ـن) (: الـسـنــة االجـتــمــ2عيـة)
31دجـنـبــر  ـن) ف2تح ين2ير وتنتـهـي فـي)

كـل ســنـــة.
بمـكتـب) الـقـ2نــونــي  اإليداع  تــم 
بأك2دير) بـ2ملـحكـمــة التج2ضية  الرـبط 
تحـت ضقــم) ( (2121 ابريل) (26 بـتـ2ضيـخ)

. 99281
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كــوبــس أجون�سي
تــأسـيـس شـركـة  ـحـدودة املـسـؤوليـة 

ذات الـشـريـك الـوحيــد
بتـ2ضيـخ) عـرفي  عقـد  بمـقـترـى 
القـ2نـو9) وضع  (،2121 24) 2ضس)
املحـدودة) للـشـركـة  األسـ2�سي 
املسـؤوليـة ذات املـواصفـ2ت التـ2ليــة):

التــــســمــيـــــة)):))كوبس أجون�سي.
املــوضـــــوع االجــتــمــ2عــي):)

تنظيم األنشطة الري2ضية والسيم2)
التنس) )الجولف،) البرية) الري2ض2ت 
والري2ض2ت) إلخ)) الخيل...) وضكوب 
على) التزلج  األ واج،) )ضكوب  امل2ئية)
امل2ء،)صيد األسم2ك واإلبح2ض و 2 إلى)

ذلك)؛
الري2ضية) املس2بق2ت  تنظيم 
على جميع املستوي2ت و نح الجوائز)
الري2ضية) األحداث  جميع  وكذلك 

األخرى؛
التنظيم واإلشراف على العروض،)
الحفالت،)الرحالت،)النقل والجوالت)

السي2حية وتنشيطه2)؛
جميع األنشطة السي2حية اله2دفة)

إلى تحسي9 استقب2ل الس2ئحي9)؛
إلى) تهدف  التي  األنشطة  جميع 

الترويج السي2حي.
العمـليـ2ت) كل  عـ2 ـة  وبصفـة 
املتعـلـقة  بـ2شـرة أو غيـر  بـ2شـرة كـليـ2)
أو جـزئـيـ2 بإحدى الـعـمليـ2ت املذكوضة)

أعــاله.
اوسيو9) عند  (: املــقــراالجـتـمــ2عـــــي)

اتالنتيك ڨيو.
تجزئة)2)قط2ع ف صون2ب2)-)أك2دير.
99)ســنـــة ابـتـــداء) ـن يـوم) (: الــمدة)

تـأسـيـسـهــ2 النـهـ2ئـي.
حــدد) (: االجـتـمـ2عـي) الـرأسـمـ2ل 
للـشــركـة) االجـتـمـ2عـي  الـرأســمـ2ل 
إلى)) دضهم  قـسـم  (111.111 فـي)
فئة))) اجتـمـ2عـيــة  ن  حصـة  (11.111
للـواحـدة  ـخصصـة) 111,11دضهم 
عثم92،) كسيكس  للسيـد  كلـهـ2 

الـشـريـك الـوحــيــد.))
يـديــر الـشـركــة ويـسيــر) (: الـتــســيـيـــر)

شـؤونـهـ2):)السـيـد كسيكس عثم92.

تـبـتــدئ  ـن) (: الـسـنــة االجـتــمــ2عيـة)
ف2تح ين2ير وتنتـهـي فـي))31)دجـنـبــر  ـن)

كـل ســنـــة.
بمـكتـب) الـقـ2نــونــي  اإليداع  تــم 
بأك2دير) بـ2ملـحكـمــة التج2ضية  الرـبط 
تحـت ضقــم) (،2121 ابريل) (22 بـتـ2ضيـخ)

.99237
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SOCIETE MAX INDUSTRY 
SARL AU

ضأس  2له2 111.111 دضهم
ضقم 37 ش2ضع املق2و ة أيت  لول
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ش.و
بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ بت2ضيخ)
إحداث) تم  م،) (2121 أبريل) ف2تح 
ذات) لشركة  األس2�سي  الق2نو9 
الشريك) ذات  ( املحدودة) املسؤولية 
للعقد،) املوقع  طرف  الوحيد  ن 

خص2ئصه2 ك2لت2لي):
شــركة  2كس) (: التسمية)

STE MAX INDUSTRY(1أندوستر
ش2ضع) (37 ضقم) (: االجتم2عي) املقر 

املق2و ة أيت  لول.)
:) حل ملعدات) الهدف االجتم2عي)

العق2قير؛
 DROGUERIE الع2 ة) األشغ2ل 
 QUINCAILLERIE( EN( DETAIL;

.TRAVAUX DIVERS
(: في) حدد  الشركة  ضأس  2ل 
 1111 إلى) دضهم  قسمة  (111.111
للحصة) دضهم  (111 فئة) حصة  ن 

الواحدة يملكه2):
الحميد) عبد  العمراني  السيد 

1111)حصة.
العمراني) السيد  عي9  (: التسيير)
عبد الحميد  سير للشركة ملدة غير)

 حدودة.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)دجنبر.
لدى) الق2نوني  اإليداع  تم  لقد 
املحكمة اإلبتدائية بإنزك92 بت2ضيخ)23 

أبريل)2121،)تحت ضقم)951.
)السجل التج2ض1 ضقم)23113.
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شركة ليبرا سود
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد    

ضأسم2له2 :  111.111 دضهم 

املقر االجتم2عي : بلوك 5 ضقم 228 

ضي2ض السالم اك2دير    

بمقت�سى عقد عرفي  وقع بت2ضيخ))

5)ين2ير)2121،)املسجل ب2ك2دير بت2ضيخ)

5)فبراير)2121،))والذ1 ترتب عنه  2)

يلي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

تصفية)):)

تصفية  سبقة لشركة ليبرا سود)))))))))))

 228 5)ضقم) بلوك) (:  قر التصفية)

ضي2ض السالم اك2دير.

الف2ض�سي) ابراهيم  السيد  تعيي9 

كمصف.)))

ب2ملحكمة) (: الق2نوني) اإليداع 

 98618 ضقم) تحت  ب2ك2دير  التج2ضية 

بت2ضيخ)8) 2ضس)2121 .
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IMPACT GROUP
 SARL

 قر التصفية : ضقم 2 بلوك E ودادية 

املوظفي9 تيزنيت 

السجل التج2ض1 : 1977، 

التعريف الرريبي املوحد : 

111448816111131

حل الشركة قبل األوا9
بن2ء)على  داوالت بت2ضيخ)22) 2ضس)

قرض الجمع الع2م االستثن2ئي) (،2121

 »IMPACT GROUP شركة) حل 

وتصفيته2 ودي2).

وأير2 تمت تسمية السيد لحسن)

 ش92 كمصفي،) ع  نح هذا األخير)

املهمة) لتولي  الصالحي2ت  جميع 

املذكوضة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتيزنيت يوم)2)أبريل)2121 

تحت عدد)2121/135.
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 FOX INTERNATIONAL
EXPERTISE SERVICES

شركة ذات  سؤولية  حدودة - 
الشريك الوحيد

ضأس امل2ل :    5111.11   دضهم
الع2 ة) بموجب  حرر الجمعية 
ين2ير2121،) (28 بت2ضيخ) الع2دية  غير 
 31 اعتب2ضا  ن) الشركة  حل  قّرض 

َ
ت

ديسمبر2121)وتصفيته2.)
جوضج  2ض1) بيرن2ض  السيد  وعي9 
في عم2ضة سكينة شقة) يقيم  (، فين2)
ضقم)11)زنقة  دضيد أك2دير،))كمصفي))

للشركة.)
كم2 تم تثبيت  قر تصفية الشركة)
زنقة) كونكوضد  عم2ضة  (16 ضقم) ب:)

املعرض)-)أك2دير.))))))))))
اإليداع الق2نوني ب2ملحكمة) إجراء)
 16 بت2ضيخ) ألك2دير  التج2ضية 

أبريل2121))تحت ضقم))99148.
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  BP & ENGINEERING شركة  
ش م م

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
8) 2ضس2121  في) االستثن2ئي املؤضخ 

تم تقرير  2 يلي:
تصفية) تقرير  على  -املص2دقة 

الشركة.
-فحص الحس2ب النه2ئي للتصفية)

واملص2دقة عليه.
-إبراء) صفي الشركة وإعف2ؤه  ن)

 ه2 ه وإقف2ل  سطرة التصفية.
ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 
أبريل2121  (26 في) بأك2دير  التج2ضية 

تحت عدد)99276.
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 STE AMHARA PROJET
SARL

تـأسـيـس شــركة )))))))))))))))))))
بت2ضيخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى  (
الق2نو9) وضع  تم  أبريل2121) (24
الت2سي�سي لشركة  حدودة املسؤولية)

تحمل الخص2ئص الت2لية:

 STE AMHARA (: ( ( -الـتـسـميـــــــــــــــة)

 .PROJET SARL

شركة ذات املسؤولية) ( -الشكل:)

املحدودة.

-الـمـوضـــــوع):

) ق2ول في اشغ2ل البن2ء.

-الـمـقر االجـتـم2عــي)):ضقم)3)قس2ضية)

اوالد) الث2ني  الحسن  ش2ضع  الهن2ء)

ت2يمة.

- ــــــدة الشركــــــة)):))99))سنة.)

(: الشركـــة) -ضأسمـــ2ل 

2.111.111دضهم.

ا زيغ) (: السيد) (: -الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

الوطنية)) البط2قة  ضقم  عبدالغ2ني 

 .JC316397

:) ن ف2تح) ( االجتمـ2عيـة) ( -السنة)

ين2ير إلى)31)ديسمبر  ن نفس السنة.

-)لقد تم التسجيل الق2نوني لدى)

في) بت2ضودانت  االبتدائية  املحكمة 

   7671 ضقم) تحت  التج2ض1  السجل 

بت2ضيخ)27)أبريل2121.

333 P

  STE EL MAHDAOUI  M.D

FISH
تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة
حرض) عرفي  عقد  بمقت�سى  (1-

23) 2ضس2121  بت2ضيخ) أك2دير  في 

ذات  سؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 حدودة له2 املميزات الت2لية:

 STE EL :ش.م.م) التسمية)

.MAHDAOUI  M.D  FISH

الهدف):

ب2ئع اسم2ك ط2زجة و جمدة.

)املقر االجتم2عي)):)تجزئة ضقم)689 

خي2م)2))اك2دير.

التسيير:)

–السيد يوسف املهداو1 ملدة غير)

 حدودة.

 111.111,11 (: الشركة) ضأسم2ل 

دضهم.)

لدى) الق2نوني  اإليداع  تم  (2-

 26 املحكمة التج2ضية ب2ك2دير بت2ضيخ)

سجل) تحت ضقم99284) أبريل2121)

تج2ض1 ضقم47175.
))))))الخالصة لإلشه2ض)
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FIDUCIAIRE ZIAD

19 BD AL MOUKAOUAMA QI AGADIR 

 STE AIT MOUKDA

TRAVAUX SARL

TIKIOUINE AGADIR

إعال9 عن تغيير
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

يوم)14)نوفمبر)2121)تم االتف2ق على)

 2 يلي):)

السيد) حصة  ن  (333 تفويت) (

السيد  كدا) لف2ئدة  علي   كدا 

إبراهيم.)

الزي2دة في ضأس  2ل الشركة  ن)

دضهم) (1111111 دضهم إلى) (111111

حصة) (9111 ودلك  ن خالل خلق)

اجتم2عية بقيمة اسمية بمقداض)111 

دضهم للحصة.)

-1الحس2ب الج2ض1 للشرك2ء)بمبلغ)

681111)دضهم.

دضهم  دفوع) (221111 ونقدا) (2-

الربع)55111)دضهم.

ضأس  2ل) توزيع  يصبح  وبهدا 

الشركة كم2 يلي:

حصة)) (3411 سعيد)  كدا 

341111)دضهم.

حصة) (3311 إبراهيم)  كدا 

331111)دضهم.

 كدا اشو)3311)حصة)331111 

دضهم.

ضقم السجل التج2ض1)21615 

ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع 

 99221 ضقم) تحت  اك2دير  التج2ضية 

يوم)21)ابريل)2121 .
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STE MILLENIUM BEAUTE
 STE A RESPONSABILITE

 LIMITEE
AU

CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : LOT(TILDI

 N°228 ANGLE(RUE(AHMED
 AKHENOUCH ET RUE X
 QUARTIER INDUSTRIEL

AGADIR
السجل التج2ض1 ضقم 39797

تغييرات ق2نونية
 31 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
2121)تم وضع  حرر الجمع)  2ضس)
الخص2ئص) يحمل  االستثن2ئي  الع2م 

الت2لية):
عملي2ت) جميع  على  املوافقة 
بتفريغ) الع2م  الجمع  قراض  التصفية 

املصفي ملهمته.
تحديد قفل التصفية.

تم اإليداع الق2نوني لدى املحكمة)
التج2ضية بأك2دير تحت الرقم الترتيبي)

99169)ب2ضيخ)11))أبريل)2121.
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ائتم2ني92 أيت  لول«فـيكـ2م كونسيلتنك«
 1)عم2ضة الصديق الط2بق الث2ني طريق تزنيت)

ش2ضع الحسن الث2ني أيت  لول
2)11عم2ضة جم2ل الط2بق الث2ني ش2ضع القصر)

البلد1))أكــــ2ديــر

وسط سيكل
 ش.ذ.م.م.ش.و

(WASTE(CYCLE« -S.A.R.L-AU ( 
كراج 11 بلوك C حي بخش92 اغرود 

بنسرك2و
الع2م) الجمع  أ-بمقت�سى  حرر 
االستثن2ئي بت2ضيخ))))11)نوفمبر2121  
لشركة وسط سيكل«)ش.ذ.م.م.ش.و.)

تمت املص2دقة على  2 يلي):
-التصريح ب2النحالل الت2م لشركة)

*)وسط سيكل)*)ش.ذ.م.م.
 MR.KARIM ( السيد) -تعيي9 
التصريح) أعم2ل  لتتبع  (BADDYR
عليه2) والتشطيب  الشركة  ب2نحالل 
و ص2لح) التج2ض1  السجل   ن 

الررائب و غيره2.

 11 كراج) (: -تعيي9  قر االنحالل)

بلوك)C)حي بخش92 اغرود بنسرك2و.

تم) الق2نوني.لقد  ب-اإليداع 

التج2ضية) املحكمة  لدى  اإليداع 

  2121 نوفمبر) (26 بت2ضيخ) ( ب2ك2دير)

تحت ضقم)97269.

ضقم) تحت  التج2ض1  والسجل 

.  39269
)))))الـتـوقـيع
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 TAKI TRAVAUX  شــركة
S.A.R.L

شركة  حدودة املسؤولية

 ضأسم2له2 : 811.111,11 دضهم 

     املقر االجتم2عي : الخن2فيف، ص 

ب 394، سبت الكردا9)، ت2ضودانت 

حل الشركة 
- اعتم2د التصفية الودية

تعيي9  صفي 
- تحديد  قر التصفية

 11 :)على اثر  داوالته2 بت2ضيخ) أوال)

الع2 ة) الجمعية  قرضت  أبريل2121)

 TAKI شركة) لشرك2ء) الع2دية  غير 

ذات  سؤولية) شركة  (TRAVAUX

 811.111,11 برأسم2ل)  حدودة 

االجتم2عي) املوجود  قره2  دضهم 

سبت) (،394 ب) ص  ب2لخن2فيف،)

ت2ضودانت،) سجلة) الكردا9)،)

املحكمة) لدى  التج2ض1  ب2لسجل 

 893 اإلبتدائية بت2ضودانت تحت ضقم)

 2 يلي):

تقرير) على  واملص2دقة  -الدضاسة 

الشركة) بحل  املتعلق  املسيرين 

وتصفيته2.

-حل الشركة بصفة  بكرة ابتداء)

 ن)11)أبريل2121. 

القواني9) 5) ن  الفصل) -تعديل 

بمدة) املتعلق  للشركة  األس2سية 

الشركة.

-وضع الشركة في طوض التصفية)

الودية.

السيد) -وضع حد مله2م املسيرين 

إب2 عبد العزيز والسيد ط2قي  يلود.

العزيز) عبد  إب2  السيد  -تعيي9 

كمصفي للشركة.

-تحديد سلط2ت املصفي.

ب2ملقر) التصفية  -تحديد  قر 

االجتم2عي الك2ئن ب2لخن2فيف،)ص ب)

394،)سبت الكردا9)،)ت2ضودانت.)

ستبعث) املراسالت  أ9  -تقرير 

يمكن) حيث  التصفية  إلى  قر 

املتعلقة) واملستندات  العقود  تبليغ 

ب2لتصفية.)

املتعلقة) الوث2ئق  إيداع  أ9  -كم2 

ب2لسجل) الحق2  سينجز  ب2لتصفية 

ب2ملحكمة) الربط  بكت2بة  التج2ض1 

اإلبتدائية بت2ضودانت.

:))ثم انج2ز اإليداع الق2نوني) ( ث2ني2)

اإلبتدائية) ب2ملحكمة  الربط  بكت2بة 

 21 328)بت2ضيخ) بت2ضودانت تحت ضقم)

أبريل2121.
للخالصة البي92
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  AGADIR NOUFELLA شركة
شركة ذات  سؤولية  حدودة
ضاسم2ل : 1.111.111.11دضهم

 قره2 االجتم2عي الك2ئن حي الوحدة 
زنقة واد االبيض ضقم 21 بوجدوض 

بت2ضيخ) توثيقي  عقد  ( بمقت�سى)

فوت جميع شرك2ء) فبراير2121) (26

نوفال’’)) »اك2دير  ( املسم2ة) ( الشركة)

ذات  سؤولية  حدودة) شركة 

1.111.111.11دضهم) (: برأسم2ل)

حي) الك2ئن  االجتم2عي  و قره2 

 21 ضقم) االبيض  واد  زنقة  الوحدة 

الشركة جميع) بوجدوض فوت شرك2ء)

والحس2ب) االجتم2عية  الحصص 

الشركة)) في  يمتلكونه2  التي  الج2ض1 

املسم2ة))»اك2دير نوفال’’))’)شركة ذات)

السيد) لف2ئدة   سؤولية  حدودة 

لبط2قة) الح2 ل  الهبزة  الرحيم  عبد 

.JC121321 ضقم) الوطنية  التعريف 

والسيد عي�سى الهبزة الح2 ل لبط2قة)

 .JC141273 ضقم) الوطنية  التعريف 

في امل2ئة لكل واحد  نهم2. (51 بنسبة)

وبموجب نفس العقد تقرض  2يلي:

كري�سي) السيد  و�سى  -استق2لة 

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 
.J54982(ضقم

الح2 ل) فلف2ش  ا حمد  والسيد 

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

للشركة) كمسيرين  (SH65219

ونه2ئي2) ت2 2  ابراءا  بذلك  ويعطو9 

الهبزة) الرحيم  عبد  السيد  .تعيي9 

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 
وحيدا) JC121321) سيرا  ضقم)

للشركة ملدة غير  حدودة.

ب2إل ر2ء) الشركة  تتعهد  -كم2 

الهبزة) الرحيم  عبد  للسيد  الوحيد 

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 
امله2م) قبل  والذ1  (JC121321 ضقم)

املنوطة اليه.

-تحيي9 الشركة.)

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  -تم 
الربط ب2ملحكمة االبتدائية للعيو9))

ضقم) تحت  23) 2ضس2121) بت2ضيخ)

.896/2121
 ستــــخـــلــــص  ن أجــــل اإلشه2ض

االست2ذ عبد هللا اوغزيف

))))))))))) وثق
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 كتـب األستـ2ذة أكنوش حبيبـة

 ـوثـقـة)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)))ش2ضع الحسن الث2ني،)عم2ضة  ريم،)الط2بق)

الث2لث))

)أك2ديـر-)20-19)ضقـم

 COTE COURT 
  كوتي كوض  

ش م م  

تفويت حصص اجتم2عية 
توثيقي  ؤضخ) عقد  1/-بمقت�سى 

لدى  كتب) 11) 2ضس2121،) ( يوم)

حبيبة،) وثقة) أكنوش  األست2ذة 

دلربر) السيد  ونقل  فوت  بأك2دير،)

 (  DELARBRE Arnaud( اضونو)

ب2سك2ل) جو9  ش2طيالض  السيد 

(،(CHATELLARD Jean Pascal(
ش2ضل) ك2ستو9  دلربر  السيد 

 (DELARBRE Gaston, Charles(

جولي ليتيتي2  2ض1  ك2فيني  والسيدة 
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 (GAVINI Laetitia Marie, Julie(  

الق2نونية) الرم2ن2ت  جميع  تحت 

للسيدة) املج2ل  هذا  في  والفعلية 

الحصص) جميع  خديجة،) قري�سي 

التي) 5.321حصة  االجتم2عية)

املسم2ة«كوتي) ب2لشركة  ( يمتلكونه2)

ذات) شركة  (COTE COURTكوض

ضأسم2له2) املحدودة،) املسؤولية 

االجتم2عي)) دضهم،) قره2  (711.111

ب2ك2دير))ش2ضع الحسن الث2ني،امللعب)

امللكي للتنس).))

وب2لت2لي يقسم ضأسم2ل الشركة) (-

أعاله كم2 يلي:

      5.321 خديجة) قري�سي  السيدة 

حصة.

      1.681 احمد) حيجوب  السيد 

حصة.

(( املجموع):)))7.111حصة.)

-تسير الشركة  ن طرف  سيريه2:

السيد) أيوب،) الت2ئك  السيد 

الت2ئك أن2س و بيرج ستيف92 فلوضي92)

(،( (BERGES Stéphane Florian(

وتلتزم بتوقيعهم،)و دالك على الشكل)

الت2لي:)

أيوب) الت2ئك  السيد  ( توقيع)

توقيع) أو  أن2س،) الت2ئك  اوالسيد 

فلوضي92) ستيف92  بيرج  السيد 

)) ع) (BERGES Stéphane Florian(

السيد الت2ئك أيوب او توقيع السيد)

 BERGES( فلوضي92) ستيف92  بيرج 

السيد) )) ع  (Stéphane Florian

الت2ئك أن2س.

6)و7  -)وب2لت2لي تم تغيير الفصول)

و14))للق2نو9 األس2�سي للشركة.

املذكوض  ن) التفويت  تم قبول  (-

طرف الشركة أعاله.

الق2نوني بكت2بة) تم اإليداع  (-/2  

ب2ك2دير) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

عدد) تحت  أبريل2121،) (8 بت2ضيخ)

.99155
) قتطف  ن أجل اإلشه2ض)
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شركة كالسون اكسبريس
الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
 26 بت2ضيخ) املنعقد  االستثن2ئي 
شركة) قرض  س2هموا   2ضس2121)

كالسو9 اكسبريس)) 2 يلي):
91)حصة  ن  جموع) 1)-)تفويت)
 341 ( ( حصص السيد  جر1  حمد)

حصة للسيد بزاح بالل انتوني.
81)حصة  ن  جموع) 2)-)تفويت)
حصص السيد بروست فوضنييه اال9)
جيروم))331)حصة للسيد بزاح بالل)

انتوني.
حصة  ن  جموع) (81 -3تفويت)
حصص السيد صبر1 عبد الرحم92))
331)حصة للسيد بزاح بالل انتوني.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  -4تم 
 22 بت2ضيخ) ب2نزك92  االبتدائية 

أبريل2121)تحت ضقم)941.
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STE ELECTRO AFOLKI
SARL

تفويت حصص
بموجب عقد عرفي  ؤضخ بت2ضيخ)

22)أبريل)2121)تم تقرير  2 يلي):)
جم2ل) ب2تليك  السيد  ب2ع  (/1
سهم  ن) (511 للسيد كروم الطيب)

حصة  ن ضأسم2ل الشركة.
2/)تم تعي9 السيد كروم الحسن)

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة)
تم اإليداع الق2نوني لدى  صلحة)
االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بة 
ضقم) (2121 أبريل) (27 بــت2ضيخ) انزك92 

.966
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FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING
 كتب الحس2ب2ت واالستش2ضات

اله2تف)16.61.77.96.86)–)15.28.221.111 : 

INOVA COMMUNICATION
تعيي9  سيرة جديدة للشركة

و تفويت الحصص
الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
أبريل) (15 في) املؤضخ  االستثن2ئي 
 INOVA شركة) شرك2ء) قرض  (2121

.COMMUNICATION

بيع)55)حصة  ن قيمة)111)دضهم)
سمير) بن  السيد  في  لكية  للحصة 

الرك2لى السيد فؤاد الجن2تي.
تعيي9 السيدة عالم صف2ء) سيرة)

جديد للشركة.
الق2نوني) اإليداع  تم  وقد 
هيئة) لدى  الربط  بكت2بة 
بت2ضودانت االبتدائية   املحكمة 
يوم)19)أبريل)2121)تحت ضقم)322.
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FIDUCIAIRE ZIAD

BD AL MOUKAOUAMA QI AGADIR 19

STE HAJJI EQUIPEMENT
SARL

KHIAM 2 AGADIR
تغيير (

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
االتف2ق) تم  (2121 ديسمبر) (25 يوم)

على  2 يلي):
السيد) حصة  ن  (2111 تفويت)
حجي) السيد  لف2ئدة  ضشيد  حجي 

 حفوظ.)
للشركة) الق2نوني  الشكل  تحويل 
إلى ش م م  ن شريك) م.) م.)  ن ش.)

وحيد.
تحويل املقر االجتم2عي للشركة إلى)

العنوا9 الت2لي):)
البصير1) اإل 2م  ش2ضع  (49 ضقم)

الخي2م)2)أك2دير.
ضقم السجل التج2ض1)32539.

ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع 
 99118 ضقم) تحت  اك2دير  التج2ضية 

يوم)14)أبريل)2121.
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 MARINE SPECIES الشركة
FISH MAROC
تفويت حصص

بموجب  حرر قراضات الجم2عية)
للشرك2ء)وعقد التفويت املؤضخي9 ب)
 MARINE للشركة) (2121 15) 2ضس)
شركة) (SPECIES FISH MAROC
املحدودة،) قره2) املسؤولية  ذات 
عم2ضة) بأك2دير  االجتم2عي  تواجد 
تنمل شقة ضقم)13)طبق)1)ش2ضع اآلب2ض)

 2 يلي):

 Société KBA الشركة) تفويت 

لف2ئدة) 151حصة   HOLDING SA

 حمد حني9.

 Société الشركة) تفويت 

حصة)  311  ATLANTIC HARVEST

لف2ئدة  حمد حني9.

استق2لة السيد خ2لد القب2ج  ن)

 ه2 ه كمسير للشركة.

تعيي9 السيد  حمد حني9 كمسير)

ق2نوني للشركة ملدة غير  حدودة.

وكلت  همة توقيع جميع الوث2ئق)

للشركة) والجب2ئية  امل2لية  الق2نونية 

لكل  ن السيدين  حمد حني9 وعبد)

لكل) املنفرد  ب2لتوقيع  ا 2ض  اله2د1 

 نهم2.

7) ن الق2نو9) (،6 تعديل الفصل)

االس2�سي للشركة.

تم انج2ز االيداع بكت2بة الربط)

 22 في) بأك2دير  التج2ضية  ب2ملحكمة 

أبريل)2121)تحت ضقم)99245.
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شركـة كغافينش.م.مشو
Sté GRAPHEINE SARLAU

تجزئة ض ل 2، ضقم 221 ا، تراست 

انزك92

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 

أبريل) (17 بت2ضيخ) املؤضخ  االستثن2ئي 

قرض الشريك الوحيد لشركة) (،2121

كغ2في9 ش.م).م ش و  2يلي):)

املص2دقة على هبة)):)

السيد) في  لكية  حصة  (1111

املصطفى) السيد  الى  جاللي  ي2سي9 

جاللي.

املصطفى) جاللي  السيد  تعيي9 

 سيرا وحيدا للشركة ملدة غير حددة.

تعديل الق2نو9 االس2�سي للشركة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تـم 

 972 عدد) تحت  ب2نزك92  االبتدائية 

بت2ضيخ)27)أبريل)2121.
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CS CALL
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة 
بمس2هم وحيد

السجل التج2ض1 : 43819 أك2دير
ع2م) جمع  بمقت�سى  حرر  (- (1
استثن2ئي عقد بت2ضيخ)21)أبريل)2121 

بمقر الشركة،)تقرض  2 يلي):
بيع الحصص االجتم2عية)

تم تفويت السيد وصفي ابراهيم)
الكرد1 لجميع حصصه االجتم2عية)
الشركة) ضأسم2ل  في  يملكه2  التي 
لف2ئدة السيد  حمد أشرف زض2كي،)

والتي يبلغ  جموعه2)511)حصة.
تعيي9  سير جديد للشركة

أشرف) السيد  حمد  تعيي9  تم 
ملدة) للشركة  وحيدا  زض2كي  سيرا 
الشركة) وبذلك تصبح  غير  حددة،)
بإ ر2ئه) تع2 الته2  جميع  في   سيرة 

الوحيد.
2)-)تم اإليداع الق2نوني ب2ملحكمة)
 التج2ضية ألك2دير بت2ضيخ)27)أبريل)2121 

تحت ضقم)99312.
 ن أجل النشر والبي92
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 STE AYA FATI DE
 COMMERCE ET
 DISTRIBUTION

SARL.AU
تعديل

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
بت2ضيخ ت2ضودانت  في   االستثن2ئي 

 6)أبريل)2121)تقرض  2 يلي):)
بيع  جموع الحصص االجتم2عية)
اململوكة  ن طرف السيد ايت الح2ج)
حصة) (911 في) واملمثلة  احمد  علي 
111)دضهم للحصة الواحدة)  ن فئة)
لف2ئدة السيدة اوهمو ن2دية وب2لت2لي)
للحصص) الجديد  التوزيع  أصبح 
اوهمو) السيدة  ك2لت2لي  االجتم2عية 

ن2دية)1111)حصة.
تغيير الشكل الق2نوني للشركة  ن)
شركة  حدودة املسؤولية إلى شركة)
الشريك) ذات  املسؤولية   حدودة 

الوحيد.

إنت2ج) (: الت2لية) األنشطة  إض2فة 
توزيع) (-  سحوق التوابل في أكي2س)

التوابل ب2لجملة)-)تصنيع التوابل.
الح2ج علي) ايت  السيد  إستق2لة 
السيدة) وتعيي9  التسيير  احمد  ن 
اوهمو ن2دية  سيرة للشركة ملدة غير)

 حددة.
-توقيع الشركة):)تم تعيي9 السيدة)
 اوهمو ن2دية،)املوقعة الوحيدة للشركة
املصرفية) املستندات  جميع  على 

واإلداضية.
لدى) الق2نوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بة 
 2121 أبريل) (22 بت2ضيخ) بت2ضودانت 

تحت ضقم)346.
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 YOUGUI HOME
»ش.د.م.م«

ضأسم2له2 111.111 دضهم
 املقر اإلجتم2عي : أك2دير،

ضقم 2711 الط2بق األول الحي 
املحمد1

بيع الحصص اإلجتم2عية
تغيير املقر اإلجتم2عي

تحيي9 الق2نو9 األس2�سي 
الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
فبراير) (17 يوم) املنعقد  اإلستثن2ئي 
 YOUGUI HOME لشركة) (2121
ذات  سؤولية  حدودة) شركة 
دضهم،) قره2) (111.111 ضأسم2له2)
 اإلجتم2عي بأك2دير،)ضقم)2711)الط2بق

األول الحي املحمد1 تقرض  2 يلي):)
 511 ب2عت السيدة  ليكة اشي9)
حصة  ن  جموع حصصه2 بشركة)
الى السيدة  رية) (YOUGUI HOME

 ز1.
للشركة) اإلجتم2عي  املقر  تغيير 
 381 ضقم) أك2دير،) الى  بنقله  ودلك 

بلوك د حي الهدى.
تحيي9 الق2نو9 األس2�سي للشركة.)
كم2 تم تعديل البنود)4)و6)و7) ن)

الق2نو9 األس2�سي للشركة.
كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 
بأك2دير) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
أبريل) (15 بت2ضيخ) (99141 ضقم) تحت 

.2121
 ن أجل اإلستخالص والبي92)

)املسير
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YOUSSAHRI SERVICE
 شركة ذات املسؤولية املحدودة.
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض 

الدشيرة جم2عة سيد1 دحم92- 
 83111 ت2ضودانت املغرب

تفويت حصص
استق2لة  سير الشركة

التوقيع االجتم2عي.
 تحيي9 ا لنظ2م األس2�سي

ضقم التقييد في السجل التج2ض1)
7157

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
تمت) (2121 أبريل) (6 في) املؤضخ 

املص2دقة على):)
شهر1)511  اله2د1  عبد  تفويت 
 511 أصل) اجتم2عية  ن  حصة 
حصة لف2ئدة السيد يوسف  عتمد)

بت2ضيخ)6)أبريل)2121.
(: الشركة)) احد  سير1  استق2لة 

السيد عبد اله2د1 شهر1.
يوسف) للسيد  الفرد1  التوقيع 
 عتمدفي  2 يتعلق ب2لوث2ئق اإلداضية)

والوت2ئق امل2لية.
تحيي9 النظ2م األس2�سي.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بت2ضودانت بت2ضيخ)22)أبريل)

2121)تحت ضقم)338.
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حس2ب2ت اد يم ش.م.م
336)ش2ضع املق2و ة ايت  لول

اله2تف)1114 24 1528 

الف2كس)16 92 24 1528

 SOUSS FRIEND شركة
LOGISTIQUE

 SARL
بيع حـــصص اجــتم2عية 

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
 SOUSS FRIEND(االستثن2ئي لشركة
أبريل) (3 املنعقد يوم) (LOGISTIQUE

2121)تقرض  2 يلي):)
بيع حصص اجتم2عية بي9 ب2جو)
والتوزيع الجديد) عمر واملخت2ض ن2جي،)
النحو) على  االجتم2عي  امل2ل  لرأس 

الت2لي):)املخت2ض ن2جي)1111)حصة.)

ذات) شركة  الشركة  ن  تحويل 

الى) الع2دية  املحدودة  املسؤولية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد.

عمر  ن) ب2جو  السيد  استق2لة 

 نصبه كمسير للشركة.

تعيي9 السيد املخت2ض ن2جي كمسير)

للشركة.

الوحيد) ب2لتوقيع  الشركة  لز ة 

للسيد املخت2ض ن2جي.)

تحديث الق2نو9 األس2�سي للشركة)

وفق التعديل.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

الك2دير) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (21 يوم)

.99211
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 MEGA TRAITEMENT شركة
 حدودة املسؤولية 

تفويت الحصص- تسيير- التوقيع 
اإلداض1 والبنكي-

 28 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) شرك2ء) قرض  (2121 أغسطس)

MEGA TRAITEMENT) 2 يلي):)

في) هي  والتي  حصة  (411 تفويت)

 2411  لك السيد العلمي ادضيس و)

للسيدة) في  لك  هي  والتي  حصة 

السيدة) لف2ئدة  السبيعي  فريلة 
ضبيعة بوعبيد1.

)استق2لة السيد العلمي خ2لد  ن)

 نصبه كمسير وتعيي9 السيدة ضبيعة)

بوعبيد1 كمسيرة وحيدة للشركة.
االداض1) التوقيع  حق  إسن2د 

ضبيعة) السيدة  لف2ئدة  والبنكي 

بوعبيد1.
تغيير البنود)6،)7)و43) ن الق2نو9)

االس2�سي.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) االيداع 

ب2ملحكمة) الربط  بكت2بة  الق2نوني 

سبتمبر) (14 بت2ضيخ) ب2ك2دير  التج2ضية 

2121)تحت ضقم)96251.
للخالصة والتذكير
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شركة موركن أطلس طرانسبور 
شركة  حدودة املسؤولية 
ضأسم2له2 111.111 دضهم

عم2ضة ف ضقم 569 إق2 ة الصف2ء 
الحي املحمد1 أك2دير

تفويت حصص 
بمقت�سى الق2نو9 األس2س املؤضخ)
تم اتخ2ذ) ب2ك2دير,) (2121 أبريل) (15 بـ)

القراضات الت2لية)):)
ل) كريم  خرزوز  السيد  تفويت 
333)حصة التي ك92 يملك في الشركة)
بقيمة)111)دضهم للحصة الواحدة)):

تم تفويت)166)حصة  نه2 لف2ئدة)
حصة) و167) هش2م  السيد  ريزق 
الب2قية لف2ئدة السيد ن2صر الطيب.)

 الرأسم2ل)):)تبع2 لتفويت الحصص
هذا أصبح توزيع الرأسم2ل ك2لت2لي)):)

 ريزق هش2م))511)حصة.
ن2صر الطيب)511)حصة.

الس2دة  ريزق) بقي  (: التسيير))
خروج) بعد  الطيب  ون2صر  هش2م 
للشركة) خرزوز،) سيرين  السيد 

ودلك ملدة غير  حدودة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بت2ضيخ) ب2ك2دير  التج2ضية 

2121)تحت ضقم)99184.
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STE GLOBUS CAR
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة 
وشريك وحيد

ضأسم2له2 : 111.111 دضهــم
  قره2 : أك2دير، عم2ضة برك2ت،

ضقم 5، زنقة أسفي، الحي الصن2عي
س.ت : 35569

بمقت�سى  ش2وضات الجمع الع2م)
فبراير) (11 االستثن2ئي املنعقد بت2ضيخ)

2121،تقرض 2يلي):)
الحصص) على  نح  املوافقة 
للسيد  حمد) اململوكة  االجتم2عية 
ضا�سي) السيد  لف2ئدة  السم2و1 
في) كم2ل  ضشيدة  والسيدة  السم2و1 
لكل اجتم2عيتي9  حصتي9  حدود 

السيد) أوالده  ولف2ئدة  واحد  نهم2  (

والسيدة) السم2و1  ضي2ض   حمد 

498)حصة) أ 2ني السم2و1 في حدود)

لكل واحد  نهم2.

املسؤولية) ذات  الشركة  تحويل 

شركة) إلى  وحيد  وشريك  املحدودة 

بنفس) ذات  سؤولية  حدودة،)

ضأس امل2ل ونفس االسم ونفس املقر)

االجتم2عي)؛

تأكيد أ9 السيد ضا�سي السم2و1)

والسيد  حمد) الشركة  في  شريك 

في  نصبيهم2) (،2
ً
السم2و1 ليس شريك

كمسيرين في الشركة)؛

تعديل النظ2م األس2�سي.

ب2ملحكمة) تم  الق2نوني  اإليداع 

أبريل) (22 بت2ضيخ) بأك2دير  التج2ضية 

2121)تحت الرقم)99236.

354 P

 LOGISTIQUE AQQAD

TRANS

ش.م.م

تعديل
في) املؤضخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بت2ضيخ واملسجل  (2121 أبريل) (15 

 15)أبريل)2121)بإنزك92،)تقرض  2 يلي:)

املص2دقة على بيع حصص السيد)

للسيد) حصة)) (511( يوسف) عق2د 

خدوج) و غني  الدين  نوض  بوحسي9 

وذالك)251)حصة لكل واحد  نهم.

بإعتم2د) للشركة  املسير  تغيير  (

تسيير السيد بوحسي9 نوض الدين.

تغيير التوقيع االجتم2عي للشركة)

نوض) السيد بوحسي9  بإعتم2د توقيع 

الدين أو  غني خدوج.

تحيي9 الق2نو9 األس2�سي للشركة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ألنزك92  االبتدائية 

2121)تحت ضقم)915.

355 P

بـــتــروم صــحــراء
شـركـة  جهولة االسم

ضأسم2له2 االجتم2عي : 3.111.111  

دضهم

املقر االجتم2عي  : س2حةبئر انزضا9 
ضقم 18 سوق الج2ج العيو9

الجمع) اجتم2ع  بمقـتـ�سى 

ديسمبر) (11 ب) الـمؤضخ  االستثن2ئي 

2119،)تقــرض 2 يلي):

تفويت سهم واحد الد1 يمتلكه)

في شركة) الشوف2ني  السعيد  السيد 

الى شركة)»الدضهم) »بترو صح2ضى«)

يملكه2) التي  واألسهم  هولدينك«،)

بوعيدة،) حمد) أحمد  الس2دة 

وضثة) سعد بوعيدة،) س2لم بوعيدة،)

املرحوم عمر بوعيدة والسيدة  ب2ضكة)

أ1 تسعة أسهم لكل  نه2،) بوعيدة،)

واحد) وسهم  »هولص2تيك«) لشركة)

التي تمتلكه2شركة)»دضهم هولدينك«)

للسيد فيرول الدضهم)؛
فيرول) السيد  على  املوافقة 

كمس2هم جديد في الشركة)؛

سعد) السيد  على  املص2دقة 

بوعيدة كمتصرف جديد في الشركة)؛

السيد) استق2لة  على  املوافقة 

الشوف2ني  ن  ه2 ه) السعيد 

كمتصرف)؛

الدضهم) فيرول  السيد  تعيي9 

كمتصرف جديد في الشركة)؛

املجلس) ملكتب  جديد  تكوين 

اإلداض1 كم2يلي:

املتمثلة) »هولص2تيك«) شركة)

بوعيدة،) أحمد  السيد  شخص  في 

املتمثلة) هولدينك«) »الدضهم  شركة)

في شخص الس2دة دحم92 الدضهم،)

أحمد بوعيدة،) حمد س2لم بوعيدة،)
عي�سى دضهم،)بوبكر الدضهم و فيرول)

الدضهم.
بمقـتـ�سى اجتم2ع املجلس االداض1)

(،2119 ديسمبر) (11 ب) الـمؤضخ 

تقــرض 2 يلي):

توزيع  ه2م أعر2ء) جلس اإلداضة)؛

التوقيع االجتم2عي.

ب2ملـحكمة) الـق2نـونـي  اٳليــداع  ثـم 
أبريل) (15 بتـ2ضيـخ) االبتدائيةب2لعيو9 

2121)تحـت ضقـم)1194/21.
قـــصــد الـــنــشـــر

356 P

STE NEW EXTRA PRESSING
SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة
ضأس  2له2 111.111 دضهم

R.C : 41769 
ICE° 002232867000031
 لخص  حرر الجمع الع2م

االستثن2ئي للشركة
في إط2ض الجمع الع2م االستثن2ئي) (
لشركة شركة ذات  سؤولية  حدودة)
،2121 أبريل) ف2تح  بت2ضيخ   املنعقد 
ب2إلجم2ع) الشركة  تداول  س2همو 

على  2 يلي):
لف2ئدة) الحصص  نقل  لكية 

الوضثة.
تعيي9 السيدة بوجعج2ت حسن2ء)

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة.
للشركة) الق2نوني  الشكل  تغيير 
ذات  سؤولية  حدودة) شركة   ن 
ذات) شركة  الى  واحد  بشريك 

 سؤولية  حدودة.
تحديث النظ2م األس2سية.))

تم اإليداع الق2نوني للشركة لدى)
التج2ضية) ب2ملحكمة  الربط   كتبة 
تحت (2121 ابريل) (26 يوم)  ألك2دير 

)ضقم)99272.
357 P

شركة فايز تيك 
الزي2دة و النقص92  ن ضاسم2ل 

الشركة 
الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
ابريل) (21 ( االستثن2ئي املنعقد بت2ضيخ)

2121)قرض املس2هم
الوحبد للشركة  2 يلي):

1)-)الزي2دة في ضأسم2ل الشركة  ن)
دضهم) (331.211 دضهم إلى) (111.111
عن طريق الحس2ب الج2ض1 للشريك)

الوحيد.
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2)-)النقص92  ن ضأسم2ل الشركة)
  251.111 إلى) دضهم  (331.211 (  ن)
دضهم) (81.211 بقيمة) ا1  دضهم 

لتصفية الخس2ئر املتراكمة للشركة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية ب2ك2دير بت2ضيخ)26/14/2121 

تحت ضقم)99283.
358 P

 ETABLISSEMENT
 MAROCAIN DES TRAVAUX

 ET DES PRESTATIONS
EMTP

 Société a responsabilité limite a
associé unique

Au(capital(de 100.000 DHS
Siège(social : IMM(AFERNI(N 

204 CITE(RIAD(SALAM(AGADIR.
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)19-04-2021.
تم ضفع ضأسم2ل الشركة بمبلغ) ( (-

قدضه))911.111))دضهم))))
للشركة) الح2لي  الرأسم2ل 

111.111)دضهم
للشركة) الجديد  الرأسم2ل 

1.111.111)دضهم
تم ضفع ضأسم2ل الشركة  ن خالل)

املس2هم2ت النقدية.
تعديل الق2نو9 األس2�سي للشركة.)))))))
إيداعه) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
بت2ضيخ بأك2دير  التج2ضية   ب2ملحكمة 

 2021-04-22)تحت ضقم)99226.
359 P

 SOCIETE INVESTMAWRID 
شركة دات املسؤولية املحدودة 

ضأسم2ه2 : 6.511.111 دضهم
 قره2 االجتم2عي : HF تجزئة ضقم 
469 ش2ضع الحسن األول اك2دير.   

الغير) الع2م  الجمع  بمقت�سى 
((،2121 ين2ير) ف2تح  بت2ضيخ  ( الع2د1)

تقرض  2 يلي
الشركة) ضأس  2ل  زي2دة  (-
ليصل) دضهم  (6.111.111 ( بمبلغ)
ودالك) دضهم  إلى)6.511.111.11)

بضخ الحس2ب2ت الج2ضية للشرك2ء.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
تحت) (2121/14/19 بت2ضيخ) ب2ك2دير،)

ضقم)171 99.
360 P

 LE GRAND FOYER DU
SOUSS
 S.A.R.L

شركة  حدودة املسؤولية ضأسم2له2 
31.111.111 دضهم 

     املقر االجتم2عي : ضقم 39/38، 
املنطقة الصن2عية تسيال، ض ب 41،
الدشيرة الجه2دية، إنزك92، أك2دير 

الزي2دة في ضأسم2ل الشركة
الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
بت2ضيخ) املنعقد  للشركة  االستثن2ئي 

18/11/2121)تقرض  2يلي):
 الزي2دة في ضأسم2ل الشركة

الزي2دة في ضأسم2ل الشركة بمبلغ)
بإصداض) وذلك  دضهم  (11.111.111
111.111)سهم جديدة  ن فئة  2ئة)
لرفعه  ن) الواحد،) للسهم  دضهم 
31.111.111)دضهم الى)41.111.111 
بم2) للشرك2ء) تخصيصه2  يتم  دضهم،)

يتن2سب  ع  س2هم2تهم.
األس2�سي) الق2نو9  تحديث 

للشركة.
الق2نو9) تحديث  تقرض  كم2 
لتلبية) وذلك  للشركة،) األس2�سي 
املحكمة))) لدى  الق2نونية  املتطلب2ت 

التج2ضية بأك2دير.    
ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 
التج2ضية ب2ك2دير بت2ضيخ)15/14/2121 

تحت ضقم)98965.
)للخالصة البي92

361 P

 MAROC INNOVATION
QUALITE

شركة ذات  سؤولية  حدودة 
ضأسم2له2 111.111 دضهم

ضقم 18 ش2ضع الط2بق الث2لث تجزئة 
 خلوف 5 الدضوة 26211 برشيد

  سجل التج2ض1 ضقم 13379.
املؤضخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
يوم)15))ابريل))2121)ببرشيد قد تقرض)

 2 يلى):

بمبلغ) الشركة  ضأس  2ل  زي2دة 
دضهم) ((911.111( ألف) تسعم2ئة 
 (111.111( ألف) ليرتفع  ن  2ئة 
 دضهم إلى  ليو9))1.111.111))دضهم،

 (9.111( آالف) تسعة  بخلق  وذلك 
سهم جديد نقدا  دفوعة ب2لك2 ل.

األس2�سي) الق2نو9  تعديل 
للشركة البندين)6)و)7)اللذين أصبح2)

ك2لت2لي):
البند)6 :

الشريك الوحيد السيد الفريل)
للشركة  2  جموعه)) قدم  الشقف 

1.111.111)دضهم
البند)7 :

في  بلغ) الشركة  ضأسم2ل  حدد 
دضهم)،) ) ليو9  دضهم) (1.111.111
)عشرة) حصة) (11.111 إلى)  قسمة 
واحدة  نه2) كل  قيمة  حصة)) االف 
111دضهم)) 2ئة دضهم)) خولة إجم2ال)
الفريل) السيد  الوحيد  للشيرك 

الشقف.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بأك2دير) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
تحت ضقم) (2121 ابريل) ( ( (22 بت2ضيخ)

                       .531
 قتطف  ن أجل اإلشه2ض

362 P

STE.TRANSPORT ALOUS
الصفة الق2نونية

Forme juridique S.A.R.L 
.AU(CAPITAL : 1.200.000 DH
 Siège(Social : BLOC 3 N°347
HAY(MY.OMAR-AIT(MELLOUL

RC. :7477
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
تقرير) تم  (21/15/2116 بت2ضيخ)
السيد) اد 2ج  ( في  وضوع) التعديل 
في) جديد  كشريك  أحمد  بطي9 
الشركة بنسبة)1651)سهم تم الزي2دة)
في ضأسم2ل الشركة  ن)511.111)الى)
الق2نو9) تحي9  (- دضهم) (1211.111

األس2�سي للشركة.
تم القي2م ب2إليداع الق2نوني لدى)
بت2ضيخ) ب2نزك92  االبتدائية  املحكمة 

19/16/2116)تحت ضقم)781.
363 P

 كتب حس2ب2ت ابن ع2 ر

LAKCHAIR شركة
 ش.م.م. 

التعريف املوحد للمق2والت 

 112666351111111

السجل التج2ض1 4553

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 

2121 ابريل) (2 في) املؤضخ   االستثن2ئي 

        18/14/2121 بت2ضيخ) املسجل  و  (

 RE OR : 2911 11132131(تحت ضقم

تمت املص2دقة على):)

الشركة) نقل  قر  على  املوافقة 

املسجل.

املوافقة على عقد بيع)511)حصة)

111.11)دضهم2 لكل حصة
للق2نو9) الجديدة  الصي2غة  تبني 

األس2�سي).

إيداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

امللف الق2نوني بمكتب الربط لدى)

عدد)) بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

2121/ 141))بت2ضيخ)21/14/2121. 

364P

 LOCADIP شركة
 حدودة املسؤولية ش.و

تــغــــيـــيــر الــــمـــــقــــر االجـــــتـــــمــــ2عـــي
بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرض شريك) (, ب2نزك92) (31/18/2121

شركة)LOCADIP) 2 يلي:

تغيير املقر االجتم2عي للشركة  ن)

ش2ضع) (14 ضقم) (2111 تجزئة الوف2ء) (:

املق2و ة ايت  لول)-انزك92-.

 14 شـــقـــة) الــســــالم  بـــ2ب  (16 الى)

الـــــداض) بــوعــــزة  داض  (GH3-- الـــطـــ2بـــق)

الـــــبـــــيـــــرـــ2ء
الق2نو9) 14) ن  البند) تغيير 

االس2�سي.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) االيداع 

ب2ملحكمة) الربط  بكت2بة  الق2نوني 

بت2ضيخ) ب2نزك92  االبتدائية 

23/14/2121)تحت ضقم)955.
للخالصة و التذكير)

365 P
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 شركة 
LINADAMED

 SARL AU
الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
وبعد) (2118 نوفمبر) (11 بت2ضيخ)
تقرض املحرر،) قراءة  و   االستم2ع 

 2 يلي):
االجتم2عي) املقر  تغيير  تم  (- أ)
هو و  القديم  العنوا9   للشركة  ن 
الط2بق األول عم2ضة ت2فراوت) (1 ضقم)

طريق  حمد الخ2 س ب أيت  لول
إلى العنوا9 الجديد و هو

الشقة ضقم)1)الط2بق األول عم2ضة)
18)بيس ش2ضع الزيتو9 تكوين أك2دير)

املغرب
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 
بإنزك92 بت2ضيخ)2018-10-11)تحت ضقم)

RE15396.OR14727.E15A24163
الخالصة و التذكير:

366 P

 PROLEADER LAND شركة
COMPANY

SARL AU
تغيير  قر الشركة 

بمقت�سى  حرر الجمعية الع2 ة)
 12/13/2121 بت2ضيخ) االستثن2ئية 

تقرض  2 يلي):)
 B22(تغيير  قر الشركة  ن عم2ضة(-
الزيتو9) حي  الث2لث  الط2بق  (4 ضقم)
ضقم) (B22 إلى عم2ضة) اك2دير,) تيكوين 
3)الط2بق الث2لث حي الزيتو9 تيكوين)

اك2دير)
-)تم إيداع امللف الق2نوني للشركة)
لدى املحكمة التج2ضية ب2ك2دير تحت)

ضقم)99295)بت2ضيخ)27/14/2121
367 P

»MAJORLABS « شركة
ش.م.م ذات شريك واحد.

ضأسم2له2: 111.111,11 دضهم
 قره2 االجتم2عي: عم2ضة ضقم 11 
الطبق الرابع إق2 ة اإلدضي�سي 16 
املسجد الكبير الداخلة اك2دير 

تحويل املقر االجتم2عي
1)–)بـمـوجـب  حرر قراض الشريك)
الوحيد املؤضخ في)19/11/2121تقرض)

 2 يلي):

تحويل املقر االجتم2عي للشركة) (-

الرابع) الط2بق  (11 عم2ضة ضقم) («  ن)

الكبير) املسجد  (16 اإلدضي�سي) إق2 ة 

الجديد) املقر  »الى  اك2دير) الداخلة 

ب2لعنوا9 الت2لي):)

الث2ني) الط2بق  (16 ضقم)  كتب 

ايت) تيزنيت  طريق  (1 ضقم) (3 س2ش2)
 لول

الق2نو9) 5) ن  الفصل) تعديل  (-

ب2ملقر) املتعلق  للشركة  االس2�سي 

االجتم2عي.

الق2نوني) اإليداع  تم  وقد  (- (2  

املحكمة) هيئة  لدى  الربط  بكت2بة 

 99279 ضقم) تحت  ب2ك2دير  التج2ضية 

وذلك بت2ضيخ)26/14/2121.

حرض بأك2دير في)27/14/2121
 ن اجل النسخة والبي92

368 P

شركة » اتوريوم«
ش.م.م ذات شريك واحد.

ضأسم2له2: 111.111,11 دضهم

دواض تيوغزا اوضير اك2دير : قره2 

االجتم2عي

تحويل املقر االجتم2عي
1)–)بـمـوجـب  حرر قراض الشريك)

الوحيد املؤضخ في15/13/2121)تقرض)

 2 يلي):

تحويل املقر االجتم2عي للشركة) (-

اك2دير«الى) اوضير  تيوغزا  دواض  («  ن)

ش2ضع) الت2لي:) ب2لعنوا9  الجديد  املقر 

B كرض)  815 تجزئة) الهبة  أحمد 

املنطقة الصن2عية آيت  لول.
الق2نو9) 5) ن  الفصل) تعديل  (-

ب2ملقر) املتعلق  للشركة  االس2�سي 

االجتم2عي.

الق2نوني) اإليداع  تم  وقد  (- (2  

املحكمة) هيئة  لدى  الربط  بكت2بة 

 99275 ضقم) تحت  ب2ك2دير  التج2ضية 

وذلك بت2ضيخ)26/14/2121.

حرض بأك2دير في)27/14/2121
 ن اجل النسخة والبي92

369 P

 » STE » STATION WAKRIM
SARL AU

1)–)بـموجب  حرر قراض الشريك)
تم) (21/14/2121 بـتـ2ضيـخ) الوحيد 

االتف2ق على  2 يلي):)
وكريم) السيد  حمد  استق2لة  (*
وتعيي9) الشركة  تسيير   ن  همة 
السيد الحسي9 وكريم كمسير وحيد)

للشركة).
االجتم2عي) اإل ر2ء) تخويل  (*
واالداض1 والبنكي وامل2لي للمسيرالوحيد)

السيد الحسي9 وكريم.
األس2سية) القواني9  تحديث  (*

للشركة.
2)-)وقد تم اإليداع الق2نوني بكت2بة)
الربط لدى هيئة املحكمة االبتدائية)
171/2121)وذلك) بكلميم تحت ضقم)

بت2ضيخ26/14/2121.
 ن اجل النسخة والبي92
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DALCAMO GROUPE
شركة  حدودة املسؤولية

ضأسم2له2 االجتم2عي 111.111 دضهم
 E/23 قره2 االجتم2عي : أك2دير بقعة 

شقة ب2لط2بق الث2لث تكوين
غير) الع2م  الجمع  بمقت�سى  (- (I
2121)تقرض) 17)فبراير) الع2د1 بت2ضيخ)

 2 يلي):
على تعيي9  سير الشركة) االبق2ء)

السيد دالك2 و س2لفدوض.
الق2نو9) 12) ن  الفصل) تعديل 

األس2�سي كم2 يلي):
الصالحي2ت) ك2 ل  للمسير 
للتصرف وحيدا ألجل طلب أ1 قرض)
الشرك2ء.) ودائع  قرض  ن  أو  بنكي 
العق2ضات) شراء) بعملي2ت  القي2م 
واملقرات التج2ضية وضهنه2 ضهن2 ضسمي2)

تأسيس الشرك2ت أو املس2همة فيه2.
لفتح) الصالحي2ت  ك2 ل  وله 
حس2ب2ت بنكية وتسييره2 والتصرف)
كطلب) العملي2ت  أنواع  بجميع  فيه2 
عليه2) والتوقيع  الشيك2ت  دفتر 
قروض) طلب  واإليداع،) والسحب 
قروض) أنواعه2،) بمختلف  بنكية 
الرهن) عقد  على  والتوقيع  ضهنية 
العملي2ت) جميع  ع2 ة  وبصفة 

البنكية.

صالحي2ت.
بكت2بة) تم  الق2نوني  اإليداع  (- (II
بأك2دير) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (6 بت2ضيخ)

.99112
للبي92 والنشر
التوقيع):)املسير
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 CENTRE REGIONAL DES SERVICES
 TIZNIT. TEL: 15.28.61.24.11

 BONYAN « شركة
»ALJANOUB

الجمع) على  حرر  بن2ء)
بت2ضيخ:) املنعقد  االستثن2ئي  الع2م 
شركة) شريك  قرض  (14/14/2121
ذات) (»BONYAN ALJANOUB«
املسؤولية املحدودة  ن شريك واحد)

 2 يلي):
-)إض2فة األنشطة الت2لية):)

 نعش عق2ض1.
الق2نوني) اإليداع  تم 
بتيزنيت) االبتدائية  ب2ملحكمة 
بت2ضيخ):26/14/2121تحت ضقم:)153
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SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE
S.A.R.L AU

.N° 216 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

 STE » STATION SERVICE
» ABAYNOU

S.A.R.L A.L
الع2م) على  حرر الجمع  بن2ء) (-I
 21/14/2121 بت2ضيخ) الع2د1  الغير 
 STATION SERVICE (« لشركة)

ABAYNOU)«تقرض  2 يلي):
شركة) إلى  الشركة  اسم  تغيير  (-
 STATION COMPLEXE(«

HAMAMA(«(S.A.R.L(A.U
-)تعيي9 املسير.

النظ2م) تحديث  على  املوافقة  (-
األس2�سي.

السجل) في  التعديل  ثم  (-II
التج2ض1 ب2ملحكمة االبتدائية بكلميم)
بت2ضيخ27/14/2121)تحت ضقم)165.
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9737 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

STRAND TRANSFERT
Sarl

 N°12 IMMEUBLE(JAUBERT

 AVENUE DES FAR

AGADIR

الجمع) بمقت�سى  حرر  (- (1

بت2ضيخ) اك2دير  في  اإلستئن2ئي  الع2م 

23/13/2121)تقرض  2يلي):

وف2ة) بعد  الوضثة  على  املوافقة 

السيد)–الش2و1 الغر يوسف-)و بعد)

(– السيدة) حصص  ببعض  التبرع 
الدضدوض1 جميلة-)و السيد)–)الش2و1)

(– السيدة) (– لص2لح) وس2م-) الغر 

الش2و1 الغر وئ2م-)

الجديد) التوزيع  يصبح  وبدلك 

لرأس امل2ل الشركة على النحو الت2لي):

الدضدوض1 جميلة-) (– السيدة) (- (1

3111حصة

2)-)السيدة)–)الش2و1 الغر وئ2م)-)

1511حصة.

 3)-)السيد)–)الش2و1 الغر وس2م)

-)1511حصة.
الش2و1) (– السيدة) تعيي9  (*

الغر) الش2و1  (– السيد) و  الغروئ2م 

(– –) سيرا9 بج2نب السيدة) وس2م)

الدضدوض1 جميلة-)ملدة غير  حدودة.

لدى) الق2نوني  اإليداع  تم  (- (2

بت2ضيخ) بأك2دير  التج2ضية  املحكمة 

18/14/2121)تحت ضقم)99162. 
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تسيير حر ألصل تجاري
اإل ر2ء) عقد  صحح  بمقت�سى 

 STE(في ف2تح أكتوبر)2118)بي9 فندق

  AMPHITRITE PALACE SKHIRAT
التج2ض1) لألصل  ب2عتب2ضه2  2لكة 

وشركة) (AMPHITRITE PALACE

كراء) عقد  توقيع  تم  (BLACK BOL

 لهى ليلي،)خص2ئصه):

عقد تسير حر للملهى الليلي الت2بع)

سنوات) (5 للفندق أعاله ملدة خمس)

بوجيبة كرائية شهرية قدضه2)96.111 

دضهم ب2إلض2فة لواجب النظ2فة.

ترخيص بإبرام عقود  ق2ولة  ن)
الب2طن والتولية  ع تحديد تعويض)

 سبق في ح2لة الفسخ.
تم توقيع العقد بي9 السيد املدير)
الع2م  حمد جم2ل ب2ع2 ر عن فندق)
 AMPHITRITE PALACE SKHIRAT
عن) علو1  سليم2ني  والسيد  حمد 

.BLACK BOL(شركة
 ن أجل اإلشه2ض
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 STE LA VILLA DES FETES
SARL

 STE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N° 01 ANGLE
 ROUTE(NATIONALE(N°1 ET
 RUE(MAMOURA, SIDI(ALLAL

BAHRAOUI
ICE : 002729797000058

تأسيس
بن2ء)على عقدعرفي  وقع ب2لرب2ط)
يوم)16)فبراير)2121)تم وضع الق2نو9)
األس2�سي لشركة  حدودة املسؤولية)

تميزه2 الخ2صي2ت اآلتية):
 STE LA VILLA DES (: التسمية)

FETES)أو  قصوضة الحفالت.
أو  حالت) ق2ع2ت  كراء) (: الهدف)
لالجتم2ع2ت أو الحفالت أو العروض.

1،) لتقى) ضقم) (: االجتم2عي) املقر 
وزنقة) (1 ضقم) الوطنية  الطريق 

 عموضة)-)سيد1 عالل البحراو1.
دضهم) (111.111 (: الرأسم2ل)
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 
على) وزعت  واحدة  لكل  دضهم  (111

الشكل الت2لي):
السيد  حمد أ ي9 خربوش):)611 

حصة.
 411 (: خربوش) فدوى  اآلنسة 

حصة.
سنة  ن) (99 (: الصالحية)  دة 

تأسيسه2.
تم تعيي9 السيد) (: تسيير الشركة)
 حمد أ ي9 خربوش كمسير للشركة.

:) ن ف2تح ين2ير) السنة الحس2بية)

إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

بمكتب) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 

تحت) (2121 أبريل) (13 يوم) بتيفلت 
ضقم)395.

عن الشركة

 حمد أ ي9 خربوش
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AL ASTICHARYA CONSULTING

SARL

BOUZNIKA

STE RITRACOBAT
SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة

تأسيس
بمقت�سى))عقد عرفي  ؤضخ بت2ضيخ)

شركة) تأسيس  تم  (2115 (12 (28

ب2ملواصف2ت) املسؤولية   حدودة 

الت2لية):

 STE RITRACOBAT (: التسمية)

.SARL

حي) (671 الرقم) (: التج2ض1) املقر 

السالم بوزنيقة.

الهدف التج2ض1):) نعش عق2ض1.

 111.111 في) :) حدد  الرأسم2ل)

حصة كم2) (1111 دضهم  قسمة إلى)

يلي):

 511 (: شراف) السيد  صطفى 

حصة.

السيد أحمد شراف):)511)حصة.

املدة):)99)سنة  ن ت2ضيخ تأسيسه2.

التسيير):)السيد  صطى شراف.

املحكمة) (: الق2نوني) اإليداع 

التج2ضية ابن سليم92 ضقم)215)سجل)

تج2ض1 ضقم)4177.
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STE SALIM CAR
تعديالت ق2نونية

.STE SALIM CAR(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

املقر الرئي�سي):)ش2ضع  كة ضقم)99 

 كرض العيو9.

الجمع) ملداوالت  طبق2  (: املوضوع)

 2121 23) 2ضس) بت2ضيخ) الغير ع2د1 

قرض املش2ضكو9  2 يلي):

طرف) حصة  ن  (5111 تفويت)

السيد) إلى  النفعة  السيدة  نف2ل 

ص2لح بوت2سوفرا.

النفعة) السيدة  نف2ل  استق2لة 

السيد) وتعيي9  كمسيرة   ن  نصبه2 

وشريك) كمسير  بوت2سوفرا  ص2لح 

وحيد للشركة.

بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
الربط ب2ملحكمة االبتدائية ب2لعيو9)

ضقم) تحت  (2121 31) 2ضس) بت2ضيخ)

.2121/1998
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 STE PLANTALI
 SOCIETE A RESPONSABILTE

LIMITEE

A AU

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DH

 AVENUE MOHAMED V VILLA

 AL(AISSAOUI 2EME(ETAGE(EL

HAJEB

تأسيس شركة
تم إنج2ز الق2نو9 األس2�سي بت2ضيخ)

لتأسيس) بمكن2س  (2121 25) 2ضس)

املحددة) املسؤولية  ذات  شركة 

ب2ملواصف2ت الت2لية):

 SOCIETE PLANTALI (: التسمية)

.SARL AU

النش2ط):

استيراد.

بيع وشراء)املش2تل والبدوض.

ش2ضع  حمد) (: الرئي�سي) املقر 

الط2بق) العيس2و1  فيال  الخ2 س 

الث2ني الح2جب.
ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

الشركة في  بلغ)111.111.11)دضهم،)

 111.11 سهم) (1111 ب)  وزعة 

دضهعم لكل سهم املوزعة ك2لت2لي):
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العيس2و1) علي  السيد 

111.111.11)دضهم أ1)1111)سهم.

الشركة) ويدير  يسير  (: التسيير)

السيد علي العيس2و1.

ب2لسجل) الشركة  تسجيل  تم 

ضقم) تحت  ملدينة  كن2س  التج2ض1 

.56195
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 CONSORTIUM

 PARAPHARMACETIQUE

MEKNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر اإلجتم2عي : املتجر السفلي 1 

واد املخ2ز9 املدينة الجديدة  كن2س

السجل التج2ض1 ضقم 51313

الع2م) الجمع  بمقت�سى 

 CONSORTIUM اإلستثن2ئي لشركة)

 P A R A P H A R M A C E T I Q U E

 5 يوم) املنعقد  ش.م.م  (MEKNES

 2ضس)2121)تقرض  2 يلي):

 111 بقيمة) حصة  (171 تفويت)

يملكه2) ك2نت  والتي  للحصة  دضهم 

السيد ع2دل بنجد1 الح2 ل لبط2قة)

 ZG75146 ضقم) الوطنية  التعريف 

لف2ئدة السيد أ ي9 العرو�سي الح2 ل)

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

.D616451

 111 بقيمة) حصة  (81 تفويت) (

يملكه2) ك2نت  والتي  للحصة  دضهم 

الح2 ل) كراض ي  املعط2و1  السيد 

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

أ ي9) السيد  لف2ئدة  (V76199

التعريف) لبط2قة  الح2 ل  العرو�سي 

.D616451(الوطنية ضقم

 111 بقيمة) حصة  (81 تفويت)

تملكه2) ك2نت  والتي  للحصة  دضهم 

الح2 لة) كراض ي  ف2طمة  السيدة 

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

أ ي9) السيد  لف2ئدة  (FC6883

التعريف) لبط2قة  الح2 ل  العرو�سي 

.D616451(الوطنية ضقم

أ ي9) السيد  تعيي9  تم  كم2 
للشركة) العرو�سي  سيرا  س2عدا 
السيد) الس2بق  املسير  استق2لة  بعد 

املعط2و1 كراض ي.
الشركة) تسيير  فإ9  همة  وعليه 
تعود إلى السيد ع2دل بنجد1 بصفته)
 سيرا والسيد أ ي9 العرو�سي بصفته)
التوقيع) يتم  كم2   سيرا  س2عدا،)
املع2 الت) جميع  في  الشركة  لص2لح 
الخ2صة به2 إلى السيد ع2دل بنجد1)
توقيع2) العرو�سي  أ ي9  والسيد 

 شترك2 بينهم2.
و15) ن) (،7 (،6 الفصل) تغيير 

الق2نو9 األس2�سي للشركة.
لدى كت2بة) ( الق2نوني) تم اإليداع 
الربط ب2ملحكمة التج2ضية بمكن2س)
عدد) تحت  (2121 أبريل) (14 بت2ضيخ)

.1934
للبي92 واإلش2ضة
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CABINET(CONSEIL(D’EXPERTS
شركة  حدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
ضأسم2ل : 111.111.11 دضهم

1 ش2ضع الشهيد ضي2ء الرحم92 
قط2ع 1 بلوك ج السوي�سي الرب2ط

AWATIF NEGOCE
S.A.R.L AU

شركة  حدودة املسؤولية ذات 
الشريك واحيد

ضأسم2ل : 111.111.11 دضهم
15 ش2ضع األبط2ل شقة 4 أكدال 

الرب2ط
بمقت�سى عقد عرفي حرض ب2لرب2ط)
بت2ضيخ)12)أبريل)2121)وسجل بت2ضيخ)
النظ2م) إنش2ء) تم  (،2121 أبريل) (21
األس2�سي لشركة  حدودة املسؤولية):

 AWATIF (: الشركة) تسمية 
.NEGOCE S.A.R.L AU

الهدف اإلجتم2عي):
التج2ضة) التصدير،) االستيراد،)
ب2لتقسيط وب2لجملة،)البيع،)الشراء،)
أنواع) جميع  توزيع  وكذا  التسويق 

املنتج2ت.

أعم2ل  تنوعة.
واستغالل األصول) إنش2ء،) شراء،)

املص2نع عدادات التوزيع،) التج2ضية،)

ب2ألشي2ء) املتعلقة  البيع،) أو  الشراء)

املذكوضة أعاله والعمل على تطويره2.

الصن2عية،) األعم2ل  في  املش2ضكة 

امل2لية أو العق2ضية التي قد) التج2ضية،)

تعزز نش2ط الشركة وجميع املع2 الت)

املتعلقة بشكل  ب2شر أو غير  ب2شر)

ب2لخد 2ت واملنتج2ت املذكوضة أعاله.

املقر اإلجتم2عي):)15 ش2ضع األبط2ل 

شقة 4 أكدال الرب2ط.

املدة : 99 سنة  ن يوم التسجيل 

في السجل التج2ض1.
تحديد  تم   : الشركة  ضأسم2ل 
 111.111.11 ب  الشركة  ضأسم2ل 

دضهم،  قسمة إلى 1.111 سهم لكل 

ب2لك2 ل  دضهم،  نسوب   111.11

إلى السيدة عواطف طمر1 الح2 لة 

ضقم  الوطنية  التعريف  لبط2قة 

.AD128775
التسيير : السيدة عواطف طمر1 

الوطنية  التعريف  لبط2قة  الح2 لة 
.AD128775 ضقم

اإليداع  تم    : الق2نوني  اإليداع 

الق2نوني ب2ملحكمة التج2ضية ب2لرب2ط 

ضقم  تحت   2121 أبريل   27 في 

.113155
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STE. OUTFGUA TRANS
SARL AU

حي ابير2ض ايت اوضير  راكش
ضقم التقييد ب2لسجل التج2ض1 

114123

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 

بمراكش تم إعداد) (2121 15) 2ضس)

الشركة) لشكل  األس2�سي  الق2نو9 

ب2ملميزات الت2لية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

 STE. (: الشركة) تسمية 

.OUTFGUA TRANS SARL AU

غرض الشركة بإيج2ز):

نقل البر2ئع للغير.

حي) (: اإلجتم2عي) املقر  عنوا9 

ابير2ض ايت اوضير  راكش.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) ضأسم2ل   بلغ 

 111.111 أ1) دضهم  (111111.11

دضهم.

الحصص العينية):)1111)حصة.

الشخصية) الشرك2ء) أسم2ء)

عمر) السيد  (: وعن2وينهم) والع2ئلية 

شتيبي الس2كن بحي ابير2ض ايت اوضير)

 راكش.

(: الشرك2ء) على  األنصبة  توزيع 

1111)حصة للسيد عمر شتيبي.

أسم2ء) سير1 الشركة الشخصية)

عمر) السيد  (: وعن2وينهم) والع2ئلية 

شتيبي الس2كن بحي ابير2ض ايت اوضير)

 راكش.

ب2ملحكمة  الق2نوني  اإليداع  تم  

أبريل   21 بت2ضيخ  بمراكش  التج2ضية 

.M14212317612 2121 تحت عدد
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 COOPER MANAGEMENT SLIMANI

SADOUK

COMPTABLE(AGREE(PAR(L’ETAT

 N°48 RUE MOHAMED EL AMRANI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 16.61.22.11.99

     15.37.37.8781

FAX : 15.37.91.39.26 KENITRA

RIHANA. CONT شركة
ش.ذ.م.م

املقر اإلجتم2عي : حي بدض،  جموعة 

E، ضقم 117 سوق أضبع2ء الغرب

شركة) تأسيس  لعقد  تبع2 

ش.ذ.م.م.ش.و،) (RIHANA. CONT

تقرض تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة،) ميزاته2 هي ك2لت2لي):

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
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.RIHANA. CONT(:(التسمية

املوضوع))الرئي�سي):)

أشغ2ل  ختلفة.

بدض،) حي  (: اإلجتم2عي) املقر 
أضبع2ء) سوق  (117 ضقم) (،E  جموعة)

الغرب.

املدة):)99)سنة).
ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

دضهم،) (1.111.11 في  بلغ) الشركة 

 قسمة إلى)111)حصة إجتم2عية  ن)

فئة)111.11)دضهم للواحدة.

الشكل) على  الحصص  تخصص 

الت2لي):

بلمفرل) اإلسم والنسب  يلودة 

قي2دة) عبد هللا،) أوالد  دواض  العنوا9 

الغرب عدد الحصص) سوق الثالث2ء)

اإلجتم2عية)111.

املجموع):)111.

اإلداضة):)السيدة  يلودة بلمفرل،)

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 لة 
.GB143551(ضقم

وقد تم اإليداع الق2نوني لقواني9)
بسوق) اإلبتدائية  ب2ملحكمة  الشركة 

نوفمبر) (23 بت2ضيخ) الغرب،) أضبع2ء)

2121،)تحت عدد)2121/512)بملف)

السجل التج2ض1 ضقم)26821.
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 MONDO SPECIALITES شركة

 PRIVEE
)ش.م.م)  

بيع الحصص
إستق2لة  سير

تعيي9  سيرجديد ملدة  حدودة
إ ر2ء البنكي و اإلداض1 

الع2م) الجمع  ملحرر  تبع2 

بأك2دير) املؤضخ  للشرك2ء) االستثن2ئي 
تقرض) أغسطس2121) (19 بت2ضيخ)

 2يلي:

ببيع) لحسن  أبو  السيد  ق2م 

شركة) في  يملكه2  التي  حصة  (211

 MONDO SPECIALITES PRIVEE

لف2ئدة السيد وصفي عبد اللطيف.

ببيع) زهير  السيد  قريش  ق2م 
شركة) في  يملكه2  التي  حصة  (211
 MONDO SPECIALITES PRIVEE

لف2ئدة السيد وصفي عبد اللطيف.
لحسن  ن) أبو  السيد  استق2لة 

 ه2 ه كمسير ث2ني للشركة.
تعيي9 السيد وصفي عبد اللطيف)

 سير للشركة ملدة غير  حدودة.
واإلداض1) البنكي  التوقيع  إلغ2ء)

للسيد أبو لحسن.
 MONDO SPECIALITES(شركة(
البنكي) ب2لتوقيع  PRIVEE) لتز ة 
واإلداض1 للسيد وصفي عبد اللطيف.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
تحت) (2121 أبريل) (23 ب2ك2دير بت2ضيخ)

ضقم)99271.                 
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شركــة  مــكــتــــــوب 
 ش.م.

السـجــل الـتـجــ2ض1 ضقـــم 1725   
انــزكــــ92

بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
قرض  حرر) (،2121 ين2ير) (29  
للشركة) اإلستثن2ئي  الع2م  الجمع 
برأسم2ل) ش.م.،) املسم2ة  ـكـتـوب 
الك2ئن  قره2) دضهم،) (741.111,11
بأيت  لول،)دواض تراست،) مر ح2فة)

واد سوس،) 2 يلي:
-1تعيي9  تصرفي9 جدد ملدة ست)
سنوات،)والتي ستنتهي واليتهم عقب)
حول) الع2د1  الع2م  الجمع   داولة 
2126،)وهم) القوائم التركيبية لسنة)

ك2لت2لي):)
. Jean Georges WERRIE(السيد

 Anne Claudine LE السيدة)
. JEUNE

.Alexia WERRIE(اآلنسة
قرض) عرفي،) عقد  -2بمقت�سى 
لنفس) اإلداض1  املجلس   حرر 
ين2ير) (29 بت2ضيخ) املنعقد  الشركة،)

2121،) 2 يلي):
 Jean Georges السيد) تعيي9 

WERRIE)ضئيس2 للمجلس اإلداض1).

 Anne Claudine LE والسيدة)
وذلك  دة) ع2 2،) JEUNE) ديرة 

تعيينهم2 كمتصرفي9.
الشركة) تسيير  سيتم  وب2لت2لي،)
ب2إل ر2ء)الوحيد دو9 اآلخر لكل  ن)
أو) (Jean Georges WERRIE السيد)
.Anne Claudine LE JEUNE(السيدة
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 
(،2121 ف2تح  2ضس) بت2ضيخ  ب2نزك92،)

تحت ضقم)519.     
للخــــالصة والبيـــــ92 (
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AGRO 3   شركــة
السـجــل الـتـجــ2ض1 : ضقـــم 13585   

انــزكــــ92
 31 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الشريك) قرض  حرر  (،2121 ين2ير)
  AGRO 3 املسم2ة) للشركة  الوحيد 
برأسم2ل) وحيد،) بشريك  م.م.) ش.)
الك2ئن  قره2) دضهم،) (111.111,11
بأيت  لول،)416،)الحي الصن2عي،) 2)

يلي):
إعال9 الحل املسبق للشركة  ند)

ت2ضيخ)31)ديسمبر)2121 .
غ2سيي،) بيير  السيد  تعيي9 
داخل  دة) وذلك  للشركة  كمصفي 

التصفية).
(: في) ( التصفية) تحديد  قر 
أك2دير،)عم2ضة أو ليل،)ش2ضع الحسن)

الث2ني.)
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 
(،2121 ف2تح  2ضس) بت2ضيخ  ب2نزك92،)

تحت ضقم)591.
للخالصة والبي92
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  TUKHZA NIN  شركة
  ش. م.م. 

السـجــل الـتـجــ2ض1 ضقـــم 999  انـــزكـــــ92
بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمعية) قرضت  (،2121 فبراير) (11
الجمع بمث2بة  املنعقدة  الع2 ة 

املسم2ة) للشركة  االستثن2ئي،) الع2م 
ضأسم2له2) (،TUKHZA NIN
الك2ئن  قره2) دضهم،) (511.111,11
طريق) الصن2عي،) الحي  بأيت  لول،)

بيوكرى،) 2 يلي):)
الذ1) التقرير  على  اإلطالع  بعد 
للشركة)) املسيرة  اإلداضة  وضعته 
املسم2ة)»)الوك2لة الفالحية لسوس«،)
ش.م.)،)املتعلق بتفويت ونقل امللكية)
وتسعم2ئة) آالف  ألضبعة  الك2 لة 
في) تمتلكه2  والتي  سهم،) ((4911(

الشركة إلى كل  ن):
 Jacques, Olivier, -1السيد)
بنسبة) (،Gérard, Marie ALLEON

1291)سهم).
 Florence, Françoise, -2السيدة)
(،Marie GAZEL née ALLEON

بنسبة)1144)سهم).
 Christophe, Hubert, -3السيد)
Marie ALLEON،)بنسبة)713)سهم.)
-4السيد جم2ل سيدينو،)بنسبة)251 

سهم).
(،Cédrine ALLEON -5اآلنسة)

بنسبة)147)سهم.
 Ambre, Brigitte, -6اآلنسة)
 147 بنسبة) (،Christine, ALLEON

سهم).
(،Cyril ALLEON السيد) (7-

بنسبة)147)سهم).
سيدينو،) ي2سمي9  -8السيدة 

بنسبة)141)سهم.
-9اآلنسة جيه92 سيدينو،)بنسبة)

141)سهم).
بنسبة) -10اآلنسة ضاني2 سيدينو،)

141)سهم).
بنسبة) -11السيدة أنج2ض نعيمة،)

141)سهم).
-12السيدة ي2 نة بوعد1،)بنسبة)

125)سهم).
سيدينو،) لطيفة  -13السيدة 

بنسبة)125)سهم).
سيدينو،) ف2طمة  -14السيدة 

بنسبة)125)سهم).
سيدينو،) خديجة  -15السيدة 

بنسبة)125)سهم).
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 Christine, السيدة) (16-

 Marie, Nathalie, ALLEON née

LEGASSE،)بنسبة)13)أسهم).

 Philippe, Michel, -17السيد)

Marie ALLEON)،)بنسبة)14)أسهم).

سيدينو،) الحبيب  -18السيد 

بنسبة سهم)11))واحد.

الع2 ة) الجمعية  وافقت  وعليه،)

الحصص) هذه  وتفويت  نقل  على 

اإلجتم2عية اململوكة للشركة املسم2ة)

ش.م.) لسوس«،) الفالحية  الوك2لة  («

لف2ئدة املتن2زل لهم بموجب الشروط)

واألحك2م املنصوص عليه2 في التقرير)

الذ1 وضعته اإلداضة املسيرة للشركة)

وفًق2 لألحك2م الق2نونية والتشريعية.

كم2 تم تحويل املقر اإلجتم2عي إلى)
العنوا9 الت2لي):)أك2دبر،)ضقم)459،)حي)

إليغ.

وب2لت2لي،)تم تغيير الفصول):)5،)6 

و7) ن الق2نو9 األس2�سي للشركة.

تعديل الق2نو9 األس2�سي للشركة)

الس2لفة) التغييرات  جميع  ليشمل 

أعاله).)

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 

(،2121 18) 2ضس) بت2ضيخ) ب2نزك92،)

تحت ضقم)571.  
))))للخــــالصــة والبيـــــ92
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 BODOM شركــة

 SOFTWORKS
السـجــل الـتـجــ2ض1 ضقـــم : 46315  

أكـــ2ديـــــر

بمقت�سى عقد عرفي،)بت2ضيخ ف2تح)

فبراير)2121،)تم تأسيس شركة ذات)

وحيد،) بشريك   سؤولية  حدودة 

ذات املواصف2ت الت2لية):

 BODOM (: التسمية)

بشريك) ش.م.م.) (، (SOFTWORKS

وحيد.

تهدف) (: اإلجتم2عي) الهدف 

في) أو  املغرب  داخل  سواء) الشركة،)

الخ2ضج إلى تحقيق األهداف الت2لية):

-تقديم الخد 2ت).
-تقديم الدعم واملشوضة للشرك2ت)

في  ج2ل تطوير البر جي2ت).
-وضع وإيج2د حلول بر جي2ت في)

 ج2ل املعلو ي2ت).
-التكوين في تطوير البر جي2ت).

املق2والت) جميع  في  -املش2ضكة 
والشرك2ت ذات نفس الهدف أو التي)

قد تس2عد على تنمية))الشركة.
العملي2ت) جميع  -وعمو 2،)
الصن2عية،) امل2لية،) التج2ضية،)
ب2لهدف) املتعلقة  والعق2ضية  املنقولة 
اإلجتم2عي أو الت2بع له2 والتي يمكن أ9)
تس2هم في نش2ط الشركة وفي تنميته2.
(،3 أك2دير،)زنقة) (: املقر االجتم2عي)

بلوك)13،)حي أغروض،)81111.
ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)
تسجيله2 في السجل التج2ض1  2 عدا)

الحل املسبق أو التمديد.
يتكو9  ن) (: الرأسم2ل االجتم2عي)
 311 الى) دضهم،) قسم  (31.111,11
دضهم للسهم) (111,11 سهم  ن فئة)

الواحد.
التسيير):)تم تعيي9 كل  ن السيد)
ديندا9 س2 ي  سيرا وحيدا تأسيسي2)

للشركة،)ملدة غير  حدودة.
الشركة) تسيير  سيتم  وب2لت2لي،)

ب2إل ر2ء)الوحيد للمسير.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
(،2121 فبراير) (23 بت2ضيخ) بأك2دير،)

تحت)98438.
للخــــالصة والبيـــــ92

388 P

موفيزيا
شركة  جهولة اإلسم

ضأسم2له2 : 5.981.611 دضهم
 قره2 :  وال1 إدضيس األول وزاوية 

الق2يد أحمد البير2ء 
ضقم السجل التج2ض1 : 121263

ع2م  ختلط) بموجب  حرر 
تغيير) تقرض  (2121 18) 2ضس) بت2ضيخ)
أنف2) إلى  للشركة  اإلجتم2عي  املقر 
سنطر)128)أبواب ضقم)82)الرقم)83 
 128 أنف2 ضقم) الث2 ن ش2ضع  الط2بق 

زاوية لحسن البصر1 الداضالبير2ء.

1-6) ن) للبند) تصحيحي  تغيير 
الق2نو9 األس2�سي للشركة.

تم وضع اإليداع الق2نو9 ب2ملحكمة)
بت2ضيخ ب2لداضالبير2ء)  التج2ضية 
 19)أبريل)2121)تحت ضقم)774941.

لإلعال9 والنشر
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 CENTRE(D’AFFAIRES(ADISTANCE
 CENTRE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

AU CALITAL DE : 111.111.11 DHS
 SIEGE SOCIAL : 23AVENUE ANOUAL

IMM FLEURY 11 BUREAU N° 4 KENITRA
FIX : 15.37.36.12.59

 PAPITERIE NADA AL
MAARIFA

SARL
ب2لقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  سؤولية) شركة  تأسيس  تم 
الخص2ئص) تحمل  والتي   حدودة 

الت2لية):
 PAPITERIE NADA AL(:(التسمية

. MAARIFA
. SARL(:(الصيغة الق2نونية

الهدف اإلجتم2عي):
ب2ئع األدوات املكتبية.

ب2ئع املستلز 2ت املدضسية.
ب2ئع اللوازم املكتبية.

دضهم) (15.111 (: ضأسم2ل الشركة)
 قسمة إلى)151)حصة  ن فئة)111 
بي9) الواحدة  وزعة  للحصة  دضهم 

الشرك2ء)على الشكل الت2لي):
السيدة شيم2ء) زي92)51)حصة.
السيدة سعيدة  زي92)51)حصة.
السيدة أ ينة الريطب)51)حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)
الـتأسيس النه2ئي أ1  ن ت2ضيخ وضع)

السجل التج2ض1.
ين2ير) ف2تح  :) ن  امل2لية) السنة 
سنة  2) كل  ) ن  ديسمبر) (31 إلى)
ت2ضيخ) تبتدئ  ن  األولى  السنة  عدا 

التسجيل).
 1758 فيال ضقم) (: املقر اإلجتم2عي)
ب) املرحلة  (1 الشطر) داضن2  الي2نس 

القنيطرة.

املسيرة):)السيدة شيم2ء) زي92.
ضقم السجل التج2ض1):)61147.
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 MY GALAXY GROUP
MGG
SA.RL

تأسيس شركة  حدودة املسؤولية
ضأسم2له2 : 211111 دضهم

 5 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2121 فبراير)
 حدودة املسؤولية ب2ملميزات الت2لية):

اإلسم  ي كال�سي كروب.
الهدف):)

التج2ضة في املالبس الداخلية.
املدة):)99)سنة.

زنقة) (64 تق2طع) (: املقر اإلجتم2عي)
 2 ضقم) (1 الطبق) املديوني،) عبد هللا 

الداضالبير2ء.
حدد) (: والحصص) الرأسم2ل 
دضهم) (211.111 ضأسم2ل الشركة في)
كل) قيمة  حصة  (2111 على)  قسم 
واحدة  نه2)111)دضهم و جزأ كم2 يلي:

 1111 الك2 لي) السيد  حمد 
حصة.)

الك2 لي) الرحم92  عبد  والسيد 
1111)حصة.
التسيير):)

السيد  حمد الك2 لي.
)والسيد عبد الرحم92 الك2 لي.

السنة اإلجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)
إلى)31)ديسمبر.

السجل التج2ض1):)493835.
ب2ملحكمة) تم  الق2نوني  اإليدع 

التج2ضية الداضالبير2ء).
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MILLE JEUX
SA.RL

تأسيس شركة  حدودة املسؤولية
ضأسم2له2 : 111111 دضهم

بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة) تم  (2121 6) 2ضس)  
الشريك) ذات  املسؤولية   حدودة 

الوحيد ب2ملميزات الت2لية):
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اإلسم:)ألف لعبة).

الهدف):)

التصدير واإلستيراد.

املدة):)99)سنة.
11)زنقة الحرية) (: املقر اإلجتم2عي)

الط2بق)3)ضقم)5)الداضالبير2ء.

حدد) (: والحصص) الرأسم2ل 
دضهم) (111111 في) الشركة  ضأسم2ل 

كل) قيمة  حصة  (1111 على)  قسم 

واحدة  نه2)111)دضهم و جزأ كم2 يلي:

السيد حمزة يوبي)511)حصة.

)والسيد  هد1 يوبي)511)حصة.

التسيير):)

السيد حمزة يوبي.

)والسيد  هد1 يوبي.

السنة اإلجتم2عي):) ن ف2تح ين2ير)

إلى)31)ديسمبر.

السجل التج2ض1):)461573.

ب2ملحكمة) تم  الق2نوني  اإليدع 

التج2ضية الداضالبير2ء).

392 P

ELENA HERRERA
SA. R.L(AU

تأسيس شركة  حدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

ضأسم2له2 : 111111 دضهم

 13 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2121 يوليو)

الشريك) ذات  املسؤولية   حدودة 

الوحيد ب2ملميزات الت2لية):

اإلسم:)الن2 لهيريرة).

الهدف):)

التصدير واإلستيراد.

املدة):)99)سنة.
11)زنقة الحرية) (: املقر اإلجتم2عي)

الط2بق)3)ضقم)5)الداضالبير2ء.

حدد) (: والحصص) الرأسم2ل 
دضهم) (111111 في) الشركة  ضأسم2ل 

كل) قيمة  حصة  (1111 على)  قسم 

واحدة  نه2)111)دضهم و جزأ كم2 يلي:

السيد ضشيد اعفير)1111)حصة.

التسيير):)السيد ضشيد اعفير.

السنة اإلجتم2عي):) ن ف2تح ين2ير)
إلى)31)ديسمبر.

السجل التج2ض1):)467189.
ب2ملحكمة) تم  الق2نوني  اإليدع 

التج2ضية الداضالبير2ء).
393 P

LUX JOUET
SA. R.L(AU

تأسيس شركة  حدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

ضأسم2له2 : 111111 دضهم
بمقت�سى عقد عرفي بت2ضيخ)5)ين2ير)
شركة  حدودة) تأسيس  تم  (2121
الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

ب2ملميزات الت2لية):
اإلسم:)الع2ب ليكس).

الهدف):)
تج2ضة األلع2ب.
املدة):)99)سنة.

زنقة) (11 تق2طع) (: املقر اإلجتم2عي)
الحرية الط2بق)3)ضقم)5)الداضالبير2ء.
حدد) (: والحصص) الرأسم2ل 
دضهم) (111.111 ضأسم2ل الشركة في)
كل) قيمة  حصة  (1111 على)  قسم 
واحدة  نه2)111)دضهم و جزأ كم2 يلي:
السيدة بدضة العلج)1111)حصة.

التسيير):)السيدة بدضة العلج.
السنة اإلجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)

إلى)31)ديسمبر.
السجل التج2ض1):)491619.

ب2ملحكمة) تم  الق2نوني  اإليدع 
التج2ضية الداضالبير2ء).

394 P

 STE. MAYA
 INTERNATIONAL
TRANSACTIONS

SARL
 2ي2 انترن2سيون2ل تخنزكسيو9 

س.ش.م.م
ضأسم2له2 : 111.111.11 دضهم

أعلن في الجمع الع2م الذ1 عقد)
للشركة  2ي2) اإلجتم2عي  املقر  في 
انترن2سيون2ل تخنزكسيو9 س.ش.م.م

دضهم،) (111.111.11 ضأسم2له2) (
 3 الط2بق) الحرية  زنقة  (11 الك2ئن)
18)يونيو) 5)الداضالبير2ء)بت2ضيخ) ضقم)

2121) 2 يلي):

للشركة  ن) االجتم2عي  املقر  تحويل 
 5 ضقم) (3 الط2بق) الحرية  زنقة  (11

116)تجزئة كوببنة) الداض البير2ء)إلى)

طم2ضيس داض بوعزة الداضالبير2ء.

أجل) الشركة  ن  نش2ط  توسيع 

وتوزيع) واستيراد  تصدير   م2ضسة 

األجهزة الطبية.

األس2�سي) الق2نو9  صي2غة  إع2دة 

للشركة.

لتعديل) الق2نوني  التسجيل 

 23 بت2ضيخ) تم  قد  التج2ض1  السجل 

التج2ضية) املحكمة  في  (2121 يونيو)

ب2لداضالبير2ء)تحت ضقم)736853.

السجل التج2ض1):)458849.

395 P

AL BARAKA BINAYATE
SA.R.L

تأسيس شركة  حدودة املسؤولية
ضأسم2له2 : 111111 دضهم

 8 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2121 فبراير)

 حدودة املسؤولية ب2ملميزات الت2لية):

اإلسم:)البركة بن2ي2ت).

الهدف):)

أعم2ل البن2ء)املختلفة.

املدة):)99)سنة.
زنقة) (64 تق2طع) (: املقر اإلجتم2عي)
 2 ضقم) (1 الط2بق) عبد هللا املديوني،)

الداضالبير2ء.

حدد) (: والحصص) الرأسم2ل 
دضهم) (111.111 ضأسم2ل الشركة في)

كل) قيمة  حصة  (1111 على)  قسم 

واحدة  نه2)111)دضهم و جزأ كم2 يلي:

 511 تح2في) الرحيم  عبد  السيد 

حصة.

السيد ض�سى العيمش)511)حصة.

الرحيم) عبد  السيد  (: التسيير)

تح2في.

السنة اإلجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)
إلى)31)ديسمبر.

السجل التج2ض1):)491789.
ب2ملحكمة) تم  الق2نوني  اإليدع 

التج2ضية الداضالبير2ء).
396 P

3CHOCOLATS
 SA. R.L

تأسيس شركة  حدودة املسؤولية
ضأسم2له2 : 111111 دضهم

 21 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2121 فبراير)
 حدودة املسؤولية ب2ملميزات الت2لية):

اإلسم:)3)شوكوال).
الهدف):)

إداضة العملي2ت التج2ضية.
املدة):)99)سنة.

11)زنقة الحرية) (: املقر اإلجتم2عي)
الط2بق)3)ضقم)5)الداضالبير2ء.

حدد) (: والحصص) الرأسم2ل 
دضهم) (111.111 ضأسم2ل الشركة في)
كل) قيمة  حصة  (1111 على)  قسم 
واحدة  نه2)111)دضهم و جزأ كم2 يلي:
السيد  حمد بوضكلت)511)حصة.

 511 والسيد عبد هللا ايت داوود)
حصة.

ايت) هللا  عبد  السيد  (: التسيير)
داوود.

السنة اإلجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)
إلى)31)ديسمبر).

السجل التج2ض1):)464437.
ب2ملحكمة) تم  الق2نوني  اإليدع 

التج2ضية الداضالبير2ء).
397 P

MADA DISTRIBUTION
SA. R.L(AU

تأسيس شركة  حدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

ضأسم2له2 : 111111 دضهم
بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة) تم  (2121 فبراير) (2  
الشريك) ذات  املسؤولية   حدودة 

الوحيد ب2ملميزات الت2لية):



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9742

اإلسم:) دى ديستريبيسو9).

الهدف):)

استيراد وتصدير.

املدة):)99)سنة.

ين2ير) (11 تق2طع) (: املقر اإلجتم2عي)

بريم2) إق2 ة  املع2ني،)  ع  صطفى 

  16 3)ضقم) 115)الط2بق) أوفيس،)ضقم)

الداضالبير2ء.

حدد) (: والحصص) الرأسم2ل 

دضهم) (111.111 ضأسم2ل الشركة في)

كل) قيمة  حصة  (1111 على)  قسم 

واحدة  نه2)111)دضهم و جزأ كم2 يلي:

 1111 اوط2س) السيد  صطفى 

حصة.

التسيير):)السيد  صطفى اوط2س.

السنة اإلجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)

إلى)31)ديسمبر).

السجل التج2ض1):)491613.

ب2ملحكمة) تم  الق2نوني  اإليدع 

التج2ضية الداضالبير2ء).

398 P

GROUPE PYTHLAES PRIVE3
SA. R.L

تأسيس شركة  حدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

ضأسم2له2 : 111111 دضهم

بمقت�سى عقد عرفي بت2ضيخ ف2تح)

شركة) تأسيس  تم  (2121 فبراير)

الشريك) ذات  املسؤولية   حدودة 

الوحيد ب2ملميزات الت2لية):

اإلسم):) جموعة بيت2ليس الحرة)3 .

الهدف):)

التعليم.

املدة):)99)سنة.

زنقة بغداد) (18 (: املقر اإلجتم2عي)

 يرسلط92 الداضالبير2ء.)

حدد) (: والحصص) الرأسم2ل 

دضهم) (111.111 ضأسم2ل الشركة في)

كل) قيمة  حصة  (1111 على)  قسم 

واحدة  نه2)111)دضهم و جزأ كم2 يلي:

 511 السيد عبد الكريم  هراو1)
حصة.

السيد  حمد حوض1)511)حصة.
الكريم) عبد  السيد  (: التسيير)

 هراو1 والسيد  حمد حوض1.
السنة اإلجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)

إلى)31)ديسمبر).
السجل التج2ض1):)491577.

ب2ملحكمة) تم  الق2نوني  اإليدع 
التج2ضية الداضالبير2ء).

399 P

ZAMMOU HOME TEXTILE
SA. R.L(AU

تأسيس شركة  حدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

ضأسم2له2 : 111111 دضهم
 3 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2121  2ضس)
الشريك) ذات  املسؤولية   حدودة 

الوحيد ب2ملميزات الت2لية):
اإلسم:)ز و هوم للنسيج).

الهدف):)
التج2ضة.

املدة):)99)سنة.
زنقة) و25) (19 (: اإلجتم2عي) املقر 

إخوا9 ليكريني))الداضالبير2ء.)
حدد) (: والحصص) الرأسم2ل 
دضهم) (111.111 ضأسم2ل الشركة في)
كل) قيمة  حصة  (1111 على)  قسم 
واحدة  نه2)111)دضهم و جزأ كم2 يلي:

السيد سعيد ز و)1111)حصة.
التسيير):)السيد سعيد ز و.

السنة اإلجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)
إلى)31)ديسمبر).

السجل التج2ض1):)496931.
ب2ملحكمة) تم  الق2نوني  اإليدع 

التج2ضية الداضالبير2ء).
400 P

STE BONIAN REALITIES
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة
بشريك وحيد

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم
ت2سيس شركة

بت2ضيخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم ت2سيس شركة) (،2121 11) 2ضس)
الشريك) ذات  املسؤولية   حدودة 

الوحيد ب2ملميزات الت2لية):

االسم):))بني92 ضي2ليتي.
الهدف):) نعش عق2ض1.

املدة):)99)سنة.
زنقة) (64 تق2طع) (: املقر االجتم2عي)
 2 ضقم) (،1 الط2بق) عبد هللا املديوني،)

الداضالبير2ء.
حدد) (: والحصص) الراسم2ل 
دضهم) (111.111 ضاسم2ل الشركة في)
كل) قيمة  حصة  (1111 على)  قسم 
واحدة  نه2)111)دضهم و جزأ كم2 يلي:

 1111 خ2لد  عتصم) السيد 
حصة.

التسيير):)السيد خ2لد  عتصم.
السنة االجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)

الى)31)ديسمبر.
السجل التج2ض1 ضقم):)496497.

ب2ملحكمة) ( الق2نوني) االيداع  تم 
التج2ضية ب2لداضالبير2ء.

401 P

STE PRO DISTRIB
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة
ضاسم2له2 : 111.111 دضهم

برود يستريب شركة  حدودة 
املسؤولية

 ضاسم2له2 111.111 دضهم
تق2طع) (61 االجتم2عي) و قره2  (
ش2ضع اللة الي2قوت و صطفى املع2ني)

الط2بق الث2ني ضقم)69)الداضالبير2ء
قرض الجمع الع2م للشركة بت2ضيخ)

19)يونيو)2121) 2 يلي):
الح2 ل) كير  ب2ت  ب2ب2  السيد  ب2ع 
ضقم) الوطنية  التعريف  للبط2قة 
حصة  ن)  511 (-BE45298U
الشركة) في  يمتلكه2  التي  الحصص 
السيدة) الى  دضهم  (51.111 بقيمة)
لبط2قة) الح2 لة  بلخي2ط  ايم92 
(،JD28931 ضقم) الوطنية  التعريف 
دضهم) (111.111 الشركة) ضاسم2ل 

سيصبح  قسم2 على الشكل الت2لي):
 1111 بلخي2ط) ايم92  السيدة 

حصة بقيمة)111.111)دضهم.
أجل) الشركة  ن  نش2ط  توسيع 
وتوزيع) واستيراد  تصدير   م2ضسة 

االجهزة الطبية.

تغيير الشكل الق2نوني للشركة  ن)
الى) ذات  سؤولية  حدودة  شركة 
شركة  حدودة ذات الشريك الوحيد.
لتعديل) الق2نوني  التسجيل 
بت2ضيخ تم  قد  التج2ض1   السجل 
 11)يوليو)2121،)تحت ضقم)739148.

السجل التج2ض1 ضقم):)431623.
402 P

 CLINIQUE  HAMDANI
 DERB GHELLAF

SARL
شركة ذات  سؤولية  حدودة
ضاسم2له2 : 4.111.111 دضهم

غلف)) دضب  حمداني  كلينيك 
املسؤولية،) شركة  حدودة 
و قره2) دضهم  (4.111.111 ضاسم2له2)
البتينة  ع) زنقة  تق2طع  ( االجتم2عي)
الفرنسية) الع2ئلة  93) نطقة  زنقة)
الع2م) الجمع  قرض  الداضالبير2ء،)
 2121 يونيو) (24 بت2ضيخ)  للشركة 

 2 يلي):
بالل  حمد) ايت  السيد  ب2ع 
الوطنية) التعريف  للبط2قة  الح2 ل 
حصة  ن)  8111 (،BK7359 ضقم)
الشركة) في  يمتلكه2  التي  الحصص 
بقيمة)811.111)دضهم الى السيد عبد)
لبط2قة) الح2 ل  الوضزاد1  اللطيف 

.KB129312(التعريف الوطنية ضقم
 4.111.111 الشركة) ضاسم2ل  (
الشكل) على  دضهم سيصبح  قسم2 

الت2لي):
 16.111 السيد ايت بالل  حمد)

حصة بقيمة)1.611.111)دضهم.
العزيز) عبد  حمداني  السيد 
 1.211.111 بقيمة) حصة  (12.111

دضهم.
الوضزاد1) اللطيف  عبد  السيد 
 1.211.111 بقيمة) حصة  (12.111

دضهم.
تعديل الق2نو9 االس2�سي للشركة.

لتعديل) الق2نوني  التسجيل 
 3 بت2ضيخ) تم  قد  التج2ض1  السجل 

ديسمبر)2121،)تحت ضقم)756185.
السجل التج2ض1 ضقم):)399197.

403 P



9743 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

 STE IN ALL AFRICA
SARL( IN2A(

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضاسم2له2 : 511.111 دضهم

شركة  حدودة) أفريقي2  ؤول  ا9 

 511.111 ضاسم2له2) املسؤولية،)

تجزئة) (86 ( دضهم و قره2 االجتم2عي)

الداضالبير2ء،) (23 زنقة)  نظرون2 

 12 قرض الجمع الع2م للشركة بت2ضيخ)

فبراير))2121) 2 يلي):

الح2 ل) اكراد  طيب  السيد  ب2ع 

الوطنية) التعريف  للبط2قة 

حصة)  1111 (،BE77111 ضقم)

في) يمتلكه2  التي  الحصص   ن 

الى) دضهم  (111.111 بقيمة) الشركة 

السيدهش2م فرول))الح2 ل لبط2قة)

 .BK87148 ضقم) الوطنية  التعريف 

ب2حداث)) الشركة  ضاسم2ل  ضفع 

 21.111 ليصبح) دضهم  (15.111

حصة)) قسم على الشكل الت2لي):

السيد طيب اكراد)14.111)حصة)

بمبلغ)1.411.111)دضهم.

 6111 فرول) هش2م  والسيد 

حصة بمبلغ)611.111)دضهم.

تعديل الق2نوني االس2�سي للشركة.

السجل) لتعديل  الق2نوني  التسجيل 

26) 2ضس) بت2ضيخ) تم  قد  التج2ض1 

2121،)تحت ضقم)772161.

السجل التج2ض1 ضقم):)116271.

404 P

STE PRO DISTRIB
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضاسم2له2 : 111.111 دضهم

شركة  حدودة) يستريب  برود 

 111.111 ضاسم2له2) املسؤولية،)

تق2طع) (61 االجتم2عي) و قره2  دضهم 

ش2ضع اللة الي2قوت و صطفى املع2ني)

الط2بق الث2ني ضقم)69)الداضالبير2ء،)

بت2ضيخ للشركة  الع2م  الجمع   قرض 

 21)يوليو)2121) 2 يلي):

بلخي2ط) ايم92  السيدة  تعيي9 
للشركة) وجديدة  وحيدة  كمسيرة 
واستق2لة السيد ب2ب2 ب2ت كير الح2 ل)
ضقم) الوطنية  التعريف  للبط2قة 
كمسير) ،) ن  ه2 ه  (BE45298U

س2بق للشركة برود يستريب.
تعديل الق2نوني االس2�سي للشركة.
السجل) لتعديل  الق2نوني  التسجيل 
أغسطس) (4 بت2ضيخ) تم  قد  التج2ض1 

2121،))تحت ضقم)741816.
السجل التج2ض1 ضقم):)431623.

405 P

 NEW GARDEN
SARL

CAPITAL : 3.500.000 DHS
 SIEGE : N°13 AV(EL

 ALAOUIYINE(APPT(N°9 EME
ETAGE RABAT
RC(N° : 30799

على اثر وف2ة السيد عبد اللطيف)
الفهد1))شريك و سير للشركة بت2ضيخ)
قرض الجمع الع2م) (،2121 فبراير) (27
أبريل) (11 بت2ضيخ) املنعقد  االستثن2ئي 

2121،) 2 يلي):
اجتم2عية) حصة  (351 توزيع)
للمرحوم عبد اللطيف الفهد1 كم2)

يلي):
 117 (.... لطيفة) كواش  ودغير1 

حصة اجتم2عية.
117)حصة) (.... الفهد1  جدولي9)

اجتم2عية.
ه2ني  حمد يوسف)....)116)حصة)

اجتم2عية.
قرض الجمع الع2م االستثن2ئي تعيي9)
الح2 لة) فوزية  الودغير1  السيدة 
ضقم) الوطنية  التعريف  للبط2قة 
للشركة) وحيدة  كمسيرة  (،C14411

ملدة غير  حدودة.
تحيي9 الق2نو9 االس2�سي للشركة)
حتى يتسنى له االخذ ب2ملتغيرات أعاله.
تم االيداع الق2نوني لدى املحكمة)
أبريل) (27 بت2ضيخ) ب2لرب2ط  التج2ضية 

2121،)تحت ضقم)113135.
406 P

ديوا9 االست2ذ ض�سى اكيدض

 وثق بمدينة تم2ضة

 STE WALIDIYA

SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ت2سيس شركة
بموجب عقد تلق2ه االست2ذ ض�سى)

 12 في) املحرض  بتم2ضة  اكيدض  وثق 

 2ضس)2121،)تم ت2سيس بي9):

الح2 ل) الداش،) حدو  السيد 

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

.X92.473

الح2 ل) حص2د،) السيد  حمد 

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

.MA5151

املسؤولية  حدودة) ذات  شركة 

تحمل الخص2ئص الت2لية):

 STE WALIDIYA (: اسم الشركة)

.SARL

النش2ط االجتم2عي للشركة):

 قهى،) طعم والتنشيط.

 دة الشركة):)99)سنة.

جم2عة) بسال  (: االجتم2عي) املقر 

السهول،)دواض اوالد ج2بر كعبة.

ضاسم2ل) حدد  (: الشركة) ضاسم2ل 

الشركة بمبلغ)111.111)دضهم  كو9)

 111 1111)حصة قيمة كل  نه2)  ن)

على وجه) دضهم  وزعة بي9 الشرك2ء)

الت2لي):

السيد حدو الداش)...)999)حصة.

السيد  حمد حص2د)...)1)حصة.

تسيير) يتولى  (: الشركة) تسيير 

الشركة السيد حدو الداش،)ب2عتب2ضه)

غير) ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

 حدودة.

سجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

ضقم) تحت  بسال  االبتدائية  املحكمة 

.33191
للخالصة والبي92

االست2ذ ض�سى اكيدض

407 P

 STE LO9MAN TRANS
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد
ت2سيس شركة

تم وضع) (2121 أبريل) (26 بت2ضيخ)
ق2نو9  نظم لشركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات الت2لية):
 STE LO9MAN (: التسمية)
املحدودة) املسؤولية  ذات  (TRANS

وذات الشريك الوحيد.
لحس2ب) البر2ئع  نقل  (: الهدف)
نقل) النقل،) االت  كراء) الغير،)
والغير،) الخ2ص  للحس2ب  السلع 
البر2ئع،)) ملختلف  ودولي  وطني  نقل 
البر2ئع،) نقل  السي2حي،) النقل 
ع2 ة) أشغ2ل  اللوجيستيكي،) نقل 

والخد 2ت.
الراسم2ل):)حدد في  بلغ)111.111 
حصة  ن) (1111 الى) دضهم  قسمة 
للواحدة  وزعة) دضهم  (111 فئة)

ك2التي):
 1111 (.... ضشيد) بوكر1  السيد 

حصة.
الوحدة) تجزئة  (: االجتم2عي) املقر 

ضقم)611)العيو9.
السيد) طرف  تسير  ن  (: االداضة)

بوكر1 ضشيد ملدة غير  حددة.
بكت2بة) الق2نوني  االيداع  تم 
الربط ب2ملحكمة االبتدائية ب2لعيو9)
ضقم) تحت  (،2121 أبريل) (26 بت2ضيخ)

.36335
408 P

STE TRANS JAMAL DAKKA
شركة ذات  سؤولية  حدودة

ذات شريك وحيد
ت2سيس شركة

تم وضع) (2121 أبريل) (16 بت2ضيخ)
املسولية) ذات  لشركة  ق2نو9  نظم 
الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات الت2لية):
 TRANS JAMAL (: التسمية)
ذات املسؤولية املحدودة) (،DAKKA

وذات الشريك الوحيد.



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9744

لحس2ب) البر2ئع  نقل  (: الهدف)

نقل) النقل،) االت  كراء) الغير،)

والغير،) الخ2ص  للحس2ب  السلع 

البر2ئع،) ملختلف  ودولي  وطني  نقل 

البر2ئع،) نقل  السي2حي،) النقل 

ع2 ة) أشغ2ل  اللوجيستيكي،) نقل 

والخد 2ت.

الراسم2ل):)حدد في  بلغ)111.111 

حصة  ن) (1111 الى) دضهم  قسمة 

للواحدة  وزعة) دضهم  (111 فئة)

ك2التي):

 1111 (... السيد الكحروض1 خ2لد)

حصة.

حي خط الر لة) (: املقر االجتم2عي)

زنقة زاوية الشيخ ضقم)165)العيو9.

السيد) طرف  تسير  ن  (: االداضة)

الكحروض1 خ2لد ملدة غير  حددة.

بكت2بة) الق2نوني  االيداع  تم 

الربط ب2ملحكمة االبتدائية ب2لعيو9)

ضقم) تحت  (،2121 أبريل) (16 بت2ضيخ)

.36233

409 P

 STE HYDROCARBURES

MAROC SERVICES
SARL

تعديالت ق2نونية
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املنعقد بمقر الشركة بت2ضيخ)14)أبريل)

2121،)قرض شرك2ء)الشركة  2 يلي):

السيد) املتن2زل  (: حصص) بيع 

 2511 (.... اللطيف) عبد  بوقط2ية 

حصة.

املتن2زل له السيد ملتوكي حسني)..)

2511)حصة.

السيد) استق2لة  (: التسيير)

تسيير) اللطيف  ن  عبد  بوقط2ية 

الشركة وتعيي9 السيد ملتوكي حسني)

كمسير وحيد للشركة كم2 تم اعتم2د)

اال ر2ء)الوحيد له.

تغيير الشكل الق2نوني للشركة  ن)

.SARL AU(الى(SARL

بكت2بة) الق2نوني  االيداع  تم 
الربط ب2ملحكمة االبتدائية ب2لعيو9)
ضقم) تحت  (،2121 أبريل) (19 بت2ضيخ)

.1232/2121
410 P

STE CHAIKI EXPRESS
SARL AU

ضاسم2له2 : 111.111 دضهم
السجل التج2ض1 ضقم : 36355

ت2سيس شركة
أبريل) (27 بت2ضيخ) ب2لعيو9  تم 
شركة ذات املسؤولية) انش2ء) (2121
املحدودة بشريك وحيد ب2لخص2ئص)

الت2لية):
 CHAIKI EXPRESS (: التسمية)

ش.م.م.)بشريك وحيد.
نقل) عملي2ت  جميع  (: النش2ط)
البر1) النقل  طريق  عن  البر2ئع 

والبحر1 والجو1)...
شكيب) ش2ضع  (: االجتم2عي) املقر 

اضسال9 ضقم)45)حي الفتح العيو9.
سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

الت2سيس.
ضاسم2ل):)111.111)دضهم  قسمة)

على)1111)حصة  وزعة ك2لت2لي):
(.... الح2فظي) الشرق2و1  السيد 

1111)حصة.
السيد) تعيي9  تم  (: التسيير)
وحيد) كمسير  الح2فظي  الشرق2و1 

للشركة ملدة غير  حدودة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 
أبريل) (27 بت2ضيخ) ب2لعيو9  االبتدائية 

2121،)تحت ضقم)2121/1329.
411 P

 STE BANI TD
SARL

تعديالت ق2نونية
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
بت2ضيخ الشركة  بمقر   املنعقد 
 31) 2ضس)2121،)قرض شرك2ء)الشركة)

 2 يلي):
بودنيب) زنقة  العنوا9  ن  تغيير 
الى) العيو9  (1 الر لة) خط  (38 ضقم)
 473 ضقم) الوف2ق   شروع  دينة 

العيو9.

بكت2بة) الق2نوني  االيداع  تم 
الربط ب2ملحكمة االبتدائية ب2لعيو9)
ضقم) تحت  (،2121 أبريل) (29 بت2ضيخ)

.1367/2121
412 P

شركة داكس س تكنلوجي
شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضأسم2له2 : 22.271 دضهم
 قره2 االجتم2عي : ك2زانيرشوض 

1111 بولف2ض القدس شوض 1 الط2بق 
الس2دس املكتب 612 حي سيد1 
 عروف 21271 الداضالبير2ء 

بت2ضيخ) الع2م  الجمع  بمقت�سى 
القراضات) اتخ2ذ  تم  (2121 فبراير) (3

الت2لية):
املتعلقة) املعلو 2ت  تحديث 

ب2لشرك2ء.
تحديث النظ2م االس2�سي للشركة.
لدى) الربط  بكت2بة  االيداع  تم 
ب2لداضالبير2ء) التج2ضية  املحكمة 
ضقم) تحت  (،2121 22) 2ضس) بت2ضيخ)

.11969
 ن اجل االيداع والنشر

املسير

413 P

شركة اش 2 اف ر د
شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم
 قره2 االجتم2عي :  حج ضي2ض عم2ضة 

5 الط2بق 3  كتب 6 حي الري2ض 
الرب2ط

 24 بت2ضيخ) بمقت�سى  داوالت 
الع2م) الجمع  ا9  (2121 ديسمبر)
على ب2ملص2دقة  ق2م  قد   االستثن2ئي 

) 2 يلي):
سهم2 يملكه2 السيد) (166 تفويت)
صقلي حسني الع2بد برأسم2ل شركة)
لكل) دضهم  (111 ( بقيمة) (H2AVRD

 نه2 لص2لح السيد الحسي9 الشليح.
سهم2 يملكه2 السيد)) (167 تفويت)
صقلي حسيني الع2بد برأسم2ل شركة)
H2AVRD)بقيمة))111)دضهم لكل  نه2)

لص2لح السيد عبد الحق حو�سي.

صقلي) السيد  املسير  استق2لة 
حسيني الع2بد  ن  ه2 ه كمسير.

تحيي9 املواد)6،)7)و13) ن النظ2م)
االس2�سي.

بكت2بة) الق2نوني  االيداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
(،2121 23) 2ضس) بت2ضيخ) ب2لرب2ط،)

تحت ضقم)3119.
 ن اجل االيداع و النشر

املسير

414 P

شركة ماو ا س ء
شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضأسم2له2 : 11.111 دضهم
 قره2 االجتم2عي :املركز التج2ض1 

 رج92 السوي�سي الرب2ط
الع2م) الجمع  بمقت�سى  داوالت 
  2121 أبريل) (12 بت2ضيخ) ( االستثن2ئي)

قد تمت املص2دقة على  2 يلي):
 MAO لشركة) املبكرة  التصفية 

.ICE SARL AU
نوال) بن شقرو9  السيدة  تعيي9 
ب.ت.و.) ضقم  الح2 لة   صفي2،)
ش2ضع) (5 ب2لرب2ط) 572625،) قيمة 
للشركة) السوي�سي  صفية  بنيوضين 

وذلك طوال  دة التصفية.
للتصفية) االجتم2عي  املقر  جعل 
السوي�سي) ينيوضين  ش2ضع  (5 ب2لرب2ط)

الرب2ط طوال  دة التصفية.
بكت2بة) الق2نوني  االيداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
(،2121 أبريل) (21 بت2ضيخ) ب2لرب2ط،)

تحت ضقم)4521.
 ن اجل االيداع و النشر

املسير

415 P

TRANS RAGHAY
بمقت�سى جمع ع2م استثن2ئي حرض)
قرض) (2121 أبريل) (26 في الرب2ط يوم)
TRANS RAGHAY شركة)  شرك2ء)

 2 يلي):
زي2دة في ضأس امل2ل):

بمقداض) امل2ل  ضأس  زي2دة 
ضأس) لزي2دة  دضهم  (2.111.111
إلى) دضهم  (15.111.111 امل2ل  ن)
17.111.111)دضهم بإحداث)21.111 
سهم جديد  ن)111)دضهم لكل سهم.
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وستحمل األسهم الجديدة األضق2م)
 ن)151.111)إلى)171.111،)وستمنح)

حقوق2  ن هذه السنة امل2لية.
سيتم تنفيذ زي2دة ضأس امل2ل  ن)
خالل املس2همة في الحس2ب الج2ض1)

للشريك.
التبرع ب2لسهم.

بريس) الكريم  عبد  السيد  وهب 
لطيفة) السيدة  إلى  سهم  (56.666

بريس.
الق2نو9) و7) ن  (6 املواد) تعديل 

األس2�سي للشركة.
الربط) الق2نوني  اإليداع  تم 
ب2ملحكمة التج2ضية ب2لرب2ط تحت ضقم)

114241)بت2ضيخ)28)أبريل)2121.
416 P

 IMMO-LDM AGENCE
IMMOBILIERE

بت2ضيخ املؤضخ  العقد   بموجب 
قرض الجمع الع2م) (2119 ديسمبر) (27

للشركة  2 يلي):
الفسخ املسبق للشركة.

السيد) الشركة  تعيي9  صفي 
 ب2ضك ا زي92.

 3 411)سكتوض)  ك92 الفسخ ضقم)
تجزئة ضي2ض أوالد  ط2ع تم2ضة.

اإليداع الق2نوني):)لقد تم اإليداع)
لدى املحكمة االبتدائية بتم2ضة بت2ضيخ)

26)أبريل)2121)تحت ضقم)5514.
417 P

NOGEKA
SARL

بموجب العقد املؤضخ بت2ضيخ ف2تح)
فبراير)2121)وضعت قواني9 الشركة)

تتميز بم2 يلي):
االسم االجتم2عي):)نوجيك.

في) املختلفة  األشغ2ل  (: الهدف)
البن2ء.

241) كرض) ضقم) (: املقر االجتم2عي)
حي النهرة)1)إض2في الرب2ط.

الحصص) جميع  (: الحصص)
حصة  ن فئة) (1111 نقدية قدضه2)

111)دضهم  وزعة ك2لت2لي):

السيد خ2ليد بنسعيد)511)حصة.

 511 بنسعيد) يوسف  السيد 

حصة.

بي9) التسيير  شترك  (: التسيير)

والسيد) بنسعيد  خ2ليد  السيد 

يوسف بنسعيد.

اإليداع الق2نوني):)لقد تم اإليداع)

لدى املحكمة التج2ضية ب2لرب2ط بت2ضيخ)

املسجلة تحت ضقم) (2121 أبريل) (15

.151313

418 P

او دو ابطبي
E2A BTP

بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

6)ين2ير)2121)بسال تم تأسيس شركة)

»او دو ابطبي«)ذات  سؤولية  حدودة)

 ن شريك وحيد ب2ملواصف2ت الت2لية):

التسمية):)او دو ابطبي.

ذات) شركة   : الق2نونية  الصفة 

 سؤولية  حدودة  ن شريك وحيد.

الهدف االجتم2عي : أعم2ل  تنوعة 

أو البن2ء.
دضهم) (111.111 (: امل2ل) ضأس 

فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

دضهم للحصة الواحدة  وزعة) (111

بي9 الشرك2ء)على الشكل الت2لي):

 1111 السيد عبد السالم العلمي)

دضهم للحصة) (111 حصة،) ن فئة)

الواحدة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي أ1  ن ت2ضيخ وضع)

السجل التج2ض1.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

تجزئة األحب2س) (: املقر االجتم2عي)
إق2 ة)3)ضقم)1)خ2ضج ب2ب سبتة سال.

املسير):)عبد السالم العلمي.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

التسجيل) ضقم  بسال  االبتدائية 

ب2لسجل التج2ض1)32715.

419 P

افطي بولدينك
FT BUILDING

بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة) تم  (2121 17) 2ضس)
ذات  سؤولية  حدودة ب2ملواصف2ت)

الت2لية):
التسمية):)افطي بولدينك.

ذات) شركة   : الق2نونية  الصفة 
 سؤولية  حدودة.

الهدف االجتم2عي : البن2ء.
دضهم) (111.111 (: امل2ل) ضأس 
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 
دضهم للحصة الواحدة  وزعة) (111

بي9 الشرك2ء)على الشكل الت2لي):
السيد طه بلعربي)511)حصة،) ن)

فئة)111)دضهم للحصة الواحدة.
حصة،) (511 السيد فهد سدير1)
 ن فئة)111)دضهم للحصة الواحدة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النه2ئي.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
املقر االجتم2عي):)ضقم)1111)تجزئة)

سال الجديدة احصي9.

املسير):)طه بلعربي.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التسجيل) ضقم  بسال  االبتدائية 

ب2لسجل التج2ض1)33481.
420 P

 RADIOLOGIE MOYEN
ATALS

SARL AU
ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : ضقم 596 الط2بق 
األول أضز 5 ش2ضع الحسن الث2ني 

أحداف أزضو
تأسيس شركة  حدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
التأسي�سي) الق2نو9  وضع  تم 
ذات) املسؤولية  لشركة  حدودة 
عرفي) لعقد  تبع2  الوحيد  الشريك 
ذات) (،2121 16) 2ضس)  ؤضخ بت2ضيخ)

الخ2صي2ت الت2لية):

اسم) الشركة  تأخذ  (: التسمية)

 RADIOLOGIE MOYEN ATALS

ذات) املسؤولية  شركة  حدودة 

الشريك الوحيد.

الهدف):)أخص2ئي في األشعة.

املقر) يقع  (: االجتم2عي) املقر 

االجتم2عي للشركة برقم)596)الط2بق)

الث2ني) الحسن  ش2ضع  (5 أضز) األول 

أحداف أزضو.

املدة):)حددت  دة الشركة في)99 

سنة.

 111.111 (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

1111)حصة  ن) دضهم  قسمة على)

الواحدة،) للحصة  دضهم  (111 قيمة)

على الشكل الت2لي):

 حت92 ضشيد)1111)حصة.

املجموع):)1111)حصة.
التسيير):)عينت بمقت�سى الق2نو9)

غير) ملدة  للشركة  سير  األس2�سي 

 حدودة السيد  حت92 ضشيد الح2 ل)

.D112912(لجواز السفر ضقم

بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

بأزضو) االبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

السجل التج2ض1)1525.

421 P

RAZKI INVEST IMMO
SARL

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : ضقم 596 الط2بق 

األول أضز 5 ش2ضع الحسن الث2ني 

أحداف أزضو

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

التأسي�سي) الق2نو9  وضع  تم 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة تبع2)

أبريل) (18 بت2ضيخ) عرفي  ؤضخ  لعقد 

2121،)ذات الخ2صي2ت الت2لية):

اسم) الشركة  تأخذ  (: التسمية)

RAZKI INVEST IMMO)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.

الهدف):) نعش عق2ض1،)االستيراد)

والتصدير،)ت2جر.
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املقر) يقع  (: االجتم2عي) املقر 

االجتم2عي للشركة برقم)596)الط2بق)

الث2ني) الحسن  ش2ضع  (5 أضز) األول 

أحداف أزضو.

املدة):)حددت  دة الشركة في)99 

سنة.

 111.111 (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

1111)حصة  ن) دضهم  قسمة على)

الواحدة،) للحصة  دضهم  (111 قيمة)

على الشكل الت2لي):

ضزقي  حمد)511)حصة.

ضزقي صوفي2)511)حصة.

املجموع):)1111)حصة.
التسيير):)عينت بمقت�سى الق2نو9)

غير) ملدة  للشركة  سيرا  األس2�سي 

 حدودة السيد  حمد ضزقي الح2 ل)

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

.DA46876

بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

بأزضو) االبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (26 بت2ضيخ)

السجل التج2ض1)1529.

422 P

ZALAR HOLDING
S A

ضأسم2له2 : 113.881 دضهم

 قره2 االجتم2عي : ف2س، الحي 

الصن2عي بنسودة، تجزئة النم2ء 

بقعة 198-199

وفق2 ملحرر الجمع الع2م الع2د1)

ديسمبر) (31 بت2ضيخ) السنو1 املنعقد 

2121،)قرض  2 يلي):

الس2دة علي) تجديد وك2لة املدضاء)

إلى) بوشيميتسو  وشين�سي  بربيش 

سيقرض في) ( غ2ية الجمع الع2م الذ1)

الحس2ب2ت االجتم2عية املغلقة في)31 

يونيو)2126.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 

بف2س بت2ضيخ)11) 2ضس)2121،)تحت)
ضقم)121/1115.

423 P

JAOUDA AGRI
SA

ضأسم2له2 : 1.411.111 دضهم
 قره2 االجتم2عي : ف2س،  كتب 53 
الط2بق السفلي املبنى اإلداض1 زنقة 

811  صنع العلف س2بق2
الحي الصن2عي سيد1 ابراهيم

السجل التج2ض1 : 56511
الزي2دة في ضأسم2ل الشركة

الع2د1) الغير  الع2م  الجمع  في 
ملس2همي شركة)»جودة أكر1،)ش م،)
املنعقد بت2ضيخ)22) 2ضس)2121،)قرض)

 2 يلي):
بم2) الشركة  ضأسم2ل  الرفع  ن 
قدضه)1.111.111)دضهم وذلك لرفعه)
 1.411.111 دضهم إلى) (411.111  ن)
ديو9) تعويض  طريق  عن  دضهم 

 ؤكدة وج2ضية.
تن2زل بعض املس2همي9 عن حقهم)
»التيتود) في اإلكتت2ب لص2لح شركة)

31)ب ف و ص ب فرو1 كروب«.
 نح الصالحي2ت للمجلس اإلداض1)
 ن أجل تحقيق الزي2دة في ضأسم2ل)

الشركة.
اإلداض1) املجلس  اجتم2ع  قرض 

املنعقد بت2ضيخ)31) 2ضس)2121.
الفعلي) التحقيق  على  املص2دقة 
الشركة) ضأسم2ل  في  للزي2دة  والنه2ئي 
الج2ض1) حس2ب  تعويض  طريق  عن 

قدضه)1.111.111)دضهم.
تغيير الفصل الس2بع  ن النظ2م)

األس2�سي.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
الربط لدى املحكمة التج2ضية ب2لداض)
(،2121 أبريل) (22 بت2ضيخ) البير2ء)

تحت ضقم)21/1977.
424 P

AGRICOLE CENTER
SARL

ضأسم2له2 : 211.111 دضهم
 قره2 االجتم2عي : الط2بق السفلي 
 كتب 55 املبنى اإلداض1 ضقم 811 
 عمل العلف س2بق2 الحي الصن2عي 

سيد1 ابراهيم ف2س
السجل التج2ض1 ضقم 57467

الغير) الع2م  الجمع  ملحرر  وفق2 
3) 2ضس) بت2ضيخ) للشرك2ء) الع2د1 

2121،)قرض  2 يلي):

الزي2دة في ضأسم2ل الشركة بمبلغ)
طريق) عن  دضهم  (22.614.611
لرفعه  ن) ج2ضية  ديو9  تعويض 
 22.814.611 إلى) دضهم  (211.111

دضهم.
النقص  ن ضأسم2ل الشركة  ن)
 211.111 إلى) دضهم  (22.814.611

دضهم.
الحصص) تفويت  على  املص2دقة 

االجتم2عية الت2لية):
فرو1) ب  ص  شركة  حصص 
ادضيس) لص2لح  حصة  (11 كروب)
حصة) و11) هللا  بنعبد  الش2وني 
لص2لح  حمد ادضيس ب2جدوب،)و16 
انفست) سعيدة  لشركة  حصص 
بنعبد) ش2وني  ف2ضوق  لص2لح  حمد 

هللا.
الق2نو9) و7) ن  (6 الفصل) تغيير 

األس2�سي للشركة.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
بف2س بت2ضيخ)17) 2ضس)2121،)تحت)

ضقم)1242.
425 P

AGRICOLE CENTER
SARL

ضأسم2له2 : 351.111 دضهم
 قره2 االجتم2عي : الط2بق السفلي 
 كتب 55 املبنى اإلداض1 ضقم 811 
 عمل العلف س2بق2 الحي الصن2عي 

سيد1 ابراهيم ف2س
السجل التج2ض1 ضقم 57467
الزي2دة في ضأسم2ل الشركة

الغير) الع2م  الجمع  ملحرر  وفق2 
أبريل) (7 بت2ضيخ) للشرك2ء) الع2د1 

2121،)قرض  2 يلي):
الزي2دة في ضأسم2ل الشركة بمبلغ)
دضهم وذلك لرفع ضأسم2ل) (151.111
إلى) دضهم  (211.111 الشركة  ن)
خلق) طريق  عن  دضهم  (351.111
وإصداض)1.511)حصة جديدة بقيمة)
111)دضهم  كتتبة و حرضة كله2 عن)
لذى) ج2ض1  حس2ب  تعويض  طريق 

الشركة ونقدا.

حصة) (1.511 اكتت2ب) في  ش2ضك 

جديدة.

شركة س ب فرو1 كروب بنسبة)

116)حصة جديدة.

 حمد ف2ضوق الش2وني بنعبد هللا)

بنسبة)274)حصة جديدة.

شركة  يالكر1 هولدينغز بنسبة)

1.121)حصة جديدة.
الق2نو9) و7) ن  (6 الفصل) تغيير 

األس2�سي للشركة.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 

2121،)تحت) أبريل) (22 بف2س بت2ضيخ)
ضقم)1981.

426 P

AGRICOLE CENTER
SARL

ضأسم2له2 : 351.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : الط2بق السفلي 

 كتب 55 املبنى اإلداض1 ضقم 811 

 عمل العلف س2بق2 الحي الصن2عي 

سيد1 ابراهيم ف2س

السجل التج2ض1 ضقم 57467

تغير الشكل الق2نوني للشركة
بت2ضيخ) وفق2 ملحرر قراض الشرك2ء)

13)أبريل)2121،)قرض  2 يلي):

تغيير الشكل الق2نوني للشركة  ن)

شركة  حدودة املسؤولية إلى شركة)

 جهولة.

تبني ق2نو9 أس2�سي جديد للشركة.

تعيي9 الس2دة علي بربيش إدضيس)

ادضيس) و حمد  هللا  بنعبد  الش2وني 

للمجلس) أعر2ء) بصفتهم  ب2جدوب 

اإلداض1 إلى غ2ية الجمع الع2م الع2د1)

االجتم2عية) السنة  في  سيقرض  الذ1 

املغلقة في)31) 12)2123.

تعيي9 السيد  حمد عموض1  سير)

بصفته) كونسولتينغ   كتب عموض1 

الجمع) غ2ية  إلى  حس2ب2ت   فتش 

الع2م الع2د1 الذ1 سيقرض في السنة)

االجتم2عية املغلقة في)31) 12)2121.

بت2ضيخ) وفق2 ملحرر قراض الشرك2ء)

13)أبريل)2121،)قرض  2 يلي):
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تعيي9 السيد علي بربيش بصفته)
غ2ية) إلى  للشركة  ع2 2  ضئيس2  ديرا 
سيقرض) الذ1  لع2د1  الع2 2  الجمع 

في املنغلقة  االجتم2عية  السنة   في 

.2123(12 (31 

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 

2121،)تحت) أبريل) (22 بف2س بت2ضيخ)
ضقم)1981.

427 P

ALIMAROC
SA

رأساملها : 11.111.111 درهم

مقرها االجتامعي : املحمدية، املنطقة 

الصناعية م2

السجل التجاري : املحمدية رقم 2349

في  حرر املجلس اإلداض1 املنعقد)

بت2ضيخ)31) 2ضس)2121،)قرض  2 يلي):

عمر) السيد  استق2لة   ع2ينة 

بنعي2�سي العلمي  ن  ه2 ه كعرو في)

املجلس اإلداض1.

بنحم92) سه2م  السيدة  تعيي9 

إلى غ2ية) في املجلس اإلداض1  كعرو 

الجمع الع2م الع2د1 الذ1 سيقرض في)

حس2ب2ت السنة االجتم2عية)2119.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 

(،2121 22) 2ضس) بت2ضيخ) ب2ملحمدية 

تحت ضقم)765.

428 P

ALIMAROC
SA

ضأسم2له2 : 11.111.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : املحمدية، 

املنطقة الصن2عية م2

السجل التج2ض1 : ضقم 2349

الع2د1) الع2م  الجمع  في  حرر 

يونيو) (29 بت2ضيخ) املنعقد  السنو1 

2121،)قرض  2 يلي):

تجديد وك2لة املدضاء)السيدة سه2م)

السيد يوسف بنعصم92،) بنحم92،)

السيد السليم2ني،) يوسف  السيد 

)علي بربيش وشركة كراديركو  مثلة)
 ن طرف السيد يوسف السليم2ني)
الع2د1) الع2م  الجمع  غ2ية  إلى 
السنة) حس2ب2ت  في  سيقرض  الذ1 

االجتم2عية)2125.
في  حرر املجلس اإلداض1 املنعقد)

بت2ضيخ)29)يونيو)2121،)قرض  2 يلي):
املجلس) ضئيس  وك2لة  تجديد 
بنعصم92) يوسف  السيد  اإلداض1 
الع2د1) الع2م  الجمع  غ2ية  إلى 
السنة) حس2ب2ت  في  سيقرض  الذ1 

االجتم2عية)2125.
الع2م السيد) تجديد وك2لة املدير 
الجمع) غ2ية  إلى  السليم2ني  يوسف 
في) سيقرض  الذ1  الع2د1  الع2م 

حس2ب2ت السنة االجتم2عية)2125.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
(،2121 24) 2ضس) بت2ضيخ) ب2ملحمدية 

تحت ضقم)788.
429 P

NEW CONCEPT PHARMA
SARL
تعديل

بمقت�سى عقد عرفي حرض ب2لرب2ط)
بت2ضيخ ف2تح  2ضس)2121،)قرض الجمع)
 NEW لشركة) الع2د1  الغير  الع2م 
(،CONCEPT PHARMA SARL AU

 2 يلي):
زنقة) الشركة  ن  عنوا9  تغيير 
 21  وال1 علي الشريف ضقم العم2ضة)
الط2بق السفلي ضقم)1)حس92 الرب2ط)
إلى الط2بق األول شقة)1)إق2 ة الفقيه)

التطواني)23)ش2ضع الجزائر الرب2ط.
تحديث النظ2م األس2�سي للشركة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ب2لرب2ط  التج2ضية 

2121،)تحت ضقم)112963.
430 P

YOUTH PRINT
SARL

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة

عرفي  حرض) عقد  بمقت�سى 
تم) (،2121 أبريل) (7 ب2لقنيطرة بت2ضيخ)
إنش2ء)شركة ذات  سؤولية  حدودة)

ذات الخ2صي2ت الت2لية):

.YOUTH PRINT SARL(:(االسم

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة.

املوضوع االجتم2عي):)الطب2عة.

.IMPRIMEUR TYPOGRAPHE

 FOURNITURES DE

.BUREAUX

يوم) ابتداء) ن  سنة  (99 (: املدة)

التقييد في السجل التج2ض1.
زنقة) (45 ضقم) القنيطرة  (: املقر) (

ضقم) برايدة  كتب  عم2ضة  اشبيلية 

.1/2

دضهم) (111.111 (: الرأسم2ل)

حصة اجتم2عية) (1111  قسمة إلى)

 ن فئة)111)دضهم للحصة الواحدة.

 511 يوسف صليحي) (: الحصص)

حصة.

طه املج2هد)511)حصة.

السيد يوسف صليحي) (: التسيير)

ضقم) الوطنية  للبط2قة  الح2 ل 

املج2هد) طه  والسيد  (G721963

ضقم) الوطنية  للبط2قة  الح2 ل 

.G713161

تسجيل) تم  (: التج2ض1) السجل 

لدى) التج2ض1  ب2لسجل  الشركة 

االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بة 

ب2لقنيطرة تحت ضقم)61111)بت2ضيخ)7 

أبريل)2121.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة.

للشركة) الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2ملحكمة االبتدائية ب2لقنيطرة.

431 P

 PARAPHARMACIE

EVADEVA
SARL AU

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة

عرفي  حرض) عقد  بمقت�سى 

تم) (،2121 أبريل) (8 ب2لقنيطرة بت2ضيخ)

إنش2ء)شركة ذات  سؤولية  حدودة)

ذات الخ2صي2ت الت2لية):

 PARAPHARMACIE (: االسم)

.EVADEVA SARL AU

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة.

االجتم2عي) املوضوع 

 PARAPHARMACIE( -:

.PARAMEDICALE

يوم) ابتداء) ن  سنة  (99 (: املدة)

التقييد في السجل التج2ض1.

في) (7 ب2لقنيطرة املحل ضقم) (: املقر)

19)ش2ضع حم92) الط2بق السفلي ضقم)

الفطواكي إق2 ة الدهلية.

دضهم) (111.111 (: الرأسم2ل)

حصة اجتم2عية) (1111  قسمة إلى)

 ن فئة)111)دضهم للحصة الواحدة.

 1111 زهير) ضزا9  (: الحصص)

حصة.

زهير) ضزا9  السيدة  (: التسيير)

ضقم) الوطنية  للبط2قة  الح2 لة 

.T211544

تسجيل) تم  (: التج2ض1) السجل 

لدى) التج2ض1  ب2لسجل  الشركة 

االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بة 

ب2لقنيطرة تحت ضقم)61129)بت2ضيخ)8 

أبريل)2121.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة.

للشركة) الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2ملحكمة االبتدائية ب2لقنيطرة.

432 P

BASAYOTEX
SARL AU

في) عقد  ؤضخ  ملقرضات  تبع2 

2121،) سجل ب2لرب2ط في) 11) 2ضس)
تم وضع الق2نو9) (،2121 19) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

ب2ملميزات) وحيد  بشريك   حدودة 

الت2لية):

 BASAYOTEX شركة) (: التسمية)

.SARL AU
زنقة) (36 ضقم) (: االجتم2عي) املقر 

العون2ت حي الشيخ املفرل ت2بريكت)

سال.
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املوضوع):)خي2طة املالبس.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

الشركة  ن) تسير  (: التسيير)

طرف السيد سعيد ب2هو ي ملدة غير)

 حددة.

دضهم سعر) (11.111 (: الرأسم2ل)

111)دضهم للحصة  قسمة كم2 يلي):

سعيد ب2هو ي)111)حصة.

املجموع):)111)حصة.

السنة االجتم2عية):)تبتدئ في ف2تح)

ين2ير وتنتهي في)31)ديسمبر.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 

الربط ب2ملحكمة االبتدائية بسال.

السجل التج2ض1 ضقم)33529.

433 P

YASS DISTRIBUTION
SARL AU

في) عقد  ؤضخ  ملقرضات  تبع2 

2121،) سجل ب2لرب2ط في) 11) 2ضس)
تم وضع الق2نو9) (،2121 19) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

ب2ملميزات) وحيد  بشريك   حدودة 

الت2لية):

 YASS شركة) (: التسمية)

.DISTRIBUTION SARL AU

دوسليم) دواض  (: االجتم2عي) املقر 

الجع2ونة بوقن2دل سال.

املستحررات) بيع  (: املوضوع)

التجميلية.

استيراد وتصدير.

ابتداءا  ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

:)تسير الشركة  ن طرف) التسيير)

غير) ملدة  امليموني  خديجة  السيدة 

 حددة.

111.111)دضهم سعر) (: الرأسم2ل)

111)دضهم للحصة  قسمة كم2 يلي):

خديجة امليموني)1111)حصة.

املجموع):)1111)حصة.

السنة االجتم2عية):)تبتدئ في ف2تح)

ين2ير وتنتهي في)31)ديسمبر.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 
الربط ب2ملحكمة االبتدائية بسال.

السجل التج2ض1 ضقم)33455.
434 P

LOYAL
SARL

االستثن2ئي) املحرر  بمقت�سى 
املحرض بت2ضيخ)18)يوليو)2121)الخ2ص)
بشركة لوي2ل))شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)،)تقرض ب2إلجم2ع  2 يلي):
بيع أسهم الشركة للس2دة):

السيد زكري2ء)بنعلي)99.911)دضهم)
ب)999)حصة.

السيد عبدالغني ن2جح)111)دضهم)
ب)1)حصة.

تسير الشركة  ن طرف) (: اإلداضة)
املسير) بصفته  بنعلي  زكري2ء) السيد 
غير) ملدة  للشركة  الوحيد  الق2نوني 

 حددة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ) (3114 ضقم) تحت  التج2ضية 

11)أغسطس)2121،)ب2لرب2ط.
السجل التج2ض1 ضقم)118241.

435 P

 MAROC ENERGIES
RENOUVELABLES

SARL
ضاسم2له2 : 11.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : ضقم 2 زنقة 
الرو 92 د 1  تجر 82 حي الري2ض، 

الرب2ط
للجمعية) عرفي  على  حرر  بن2ء)
في) املؤضخة  االستثن2ئية  العمو ية 
 MAROC لشركة) (2121 ديسمبر) (8
 ENERGIES RENOUVELABLES
SARL)ذات ضأس  2ل)11.111)دضهم،)

قرض الشرك2ء) 2 يلي):
املص2دقة على نقل املقر االجتم2عي)
في نفس املدينة ل ضقم)2)زنقة الرو 92)

د)1) تجر)82)حي الري2ض،)الرب2ط.
املحكمة) في  الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (28 بت2ضيخ) ب2لرب2ط  التج2ضية 

2121،)تحت ضقم)4742.
436 P

OSHUN STUDIO
SARL AU

ضأسم2له2 : 11.111 دضهم
 قره2 االجتم2عي : ش2ضع األبط2ل

ضقم 4 أكدال، الرب2ط
بن2ءا على  حرر عرفي للجمعية)
في) املؤضخة  االستثن2ئية  العمو ية 
 OSHUN(16)ديسمبر)2121،)لشركة
ذات ضاس  2ل) (STUDIO SARL AU
11.111)دضهم،)قرض الشريك الوحيد)

 2 يلي):
املوافقة على بيع)51)حصة بقيمة)
ن2جي) طرف  حمد  دضهم  ن  (111

حجبي لف2ئدة السيدة ايم92 غوث92.
السيد) املسير  استق2لة  قبول 
 حمد ن2جي حجبي وفي املق2بل تعي9)
السيدة إيم92 اغوث92  سيرة وحيدة)

ملدة غير  حدودة.
تغيير الشكل الق2نوني  ن شركة)
شركة) إلى  ذات  سؤولية  حدودة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات شريك)

وحيد.
املحكمة) في  الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بت2ضيخ) ب2لرب2ط  التج2ضية 

2121،)تحت ضقم)4196.
437 P

ARRA 2 MEN
SARL AU

ضاسم2له2 : 111.111 دضهم
املقر االجتم2عي : الخنيش2ت املركز 

قي2دة الخنيش2ت جرف امللحة 
سيد1 ق2سم

أبريل) (5 طبق2 لعقد خ2ص بت2ضيخ)
شركة  حدودة) تأسيس  تم  (،2121
ذات) وحيد  بشريك  املسؤولية 

الصف2ت الت2لية):
 ARRA 2 MEN SARL (: التسمية)

.AU
الشركة تهتم ب):

أشغ2ل  ختلفة أو البن2ء.
 ف2وض.

املقر االجتم2عي):)الخنيش2ت املركز)
قي2دة الخنيش2ت جرف امللحة سيد1)

ق2سم.

الرأسم2ل):)لقد حدد في)111.111 

حصة) (1111 على) دضهم  قسم 

اجتم2عية ثمن كل واحدة)111)دضهم.

للسيد) التسيير  خول  (: التسيير)

العراو1 عبد املو ن.

:) ن الربح الص2في تخصم) الربح)

5%)لالحتي2ط2ت الق2نونية.

تم) لقد  (: الق2نوني) اإليداع 

ق2سم) بسيد1  االبتدائية  ب2ملحكمة 

ضقم) تحت  (،2121 13)أبريل) يوم)

.219/2121
ضقم السجل التج2ض1)28837.

438 P

STE BORTIA TRAB
SARL AU

ضاسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : داض ب2لع2 ر1 املركز 

سيد1 سليم92

جرت) التي  املداولة  بمقت�سى 

الجمع) فإ9  (،2121 أبريل) (6 بت2ضيخ)

أعاله) املذكوضة  للشركة  االستثن2ئي 

قرض  2 يلي):

بيع) على  واملوافقة  املص2دقة 

بوضطيط) السيد  حصص  نصف 

بوضطيط) للسيد  حصة  (51 ادضيس)

 حمد الذ1 وافق ليصبح هذا األخير)

يعني السيد بوضطيط  حمد له نصف)

في شركة) حصة  (51 وهي) الحصص 

وب2لت2لي) (STE BORTIA TRAB SARL

استق2لة السيد بوضطيط ادضيس  ن)

 STE BORTIA TRAB SARL شركة)

وتسمية السيد بوضطيط  حمد) (AU

 STE BORTIA املسير الجديد لشركة)

.TRAB SARL AU

نقل) وهو  آخر  نش2ط  اض2فة 

البر2ئع.

 قره2 بداض الع2 ر1 املركز سيد1)

سليم92.

اإليداع الق2نوني لقد تم ب2ملحكمة)

 26 يوم) االبتدائية بسيد1 سليم92 

أبريل)2121،)تحت ضقم)113/2121.
ضقم السجل التج2ض1)2725.

439 P
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OKILIK SERVICE
SARLAU

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة) تم  (،2121 16)أبريل)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص2ئص) تحمل  والتي  وحيد 

الت2لية):

.OKILIK SERVICE(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة الق2نونية
:) ق2ول) االجتم2عي) الهدف 

التركيب2ت الكهرب2ئية.

والبن2ء) اعم2ل  ختلفة   ق2ول 

جميع هيئ2ت الدولة.
ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)

فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)دضهم للحصة الواحدة،) وزعة)

بي9 الشرك2ء)على الشكل الت2لي):

 1111 بنكروم) السيد  حمد 

حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي أ1  ن ت2ضيخ وضع)

السجل التج2ض1.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

املقر االجتم2عي):)15)ش2ضع األبط2ل)

الشقة ضقم)4)أكدال،)الرب2ط.

املسير):)السيد  حمد بنكروم.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

.151661

440 P

 ANAS EXPRESS

TRANSPORT
SARL AU

أس2س  سجل) نظ2م  بمقت�سى 

تم) ب2لرب2ط  (،2121 أبريل) (8 بت2ضيخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشريك واحد.

 ANAS EXPRESS (: التسمية)

.TRANSPORT

والدولي،) الوطني  النقل  (: الهدف)

استيراد وتصدير،)أعم2ل  ختلفة.

ش2ضع الحسن) (: العنوا9 التج2ض1)

األول تجزئة العيبود1 الط2بق))الرابع)

الشقة)26)تم2ضة.

الرأسم2ل):)حدد ضأسم2ل الشركة)

في)111.111)دضهم  قسمة إلى)1111 

للحصة) دضهم  (111 بقيمة) حصة 

لص2لح السيد انس الرا�سي.

انس) السيد  تعيي9  تم  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  الرا�سي 

 حدودة.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
التج2ض1) السجل  في  التقييد  تم 

بت2ضيخ) (132847 ضقم) تحت  بتم2ضة 

27)أبريل)2121.

441 P

MONFORT TRANS
SARL AU

أس2س  سجل) نظ2م  بمقت�سى 

تم) ب2لرب2ط  (2121 أبريل) (8 بت2ضيخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشريك واحد.

.MONFORT TRANS(:(التسمية

والدولي،) الوطني  النقل  (: الهدف)

استيراد وتصدير،)أعم2ل  ختلفة.

ش2ضع الحسن) (: العنوا9 التج2ض1)

األول تجزئة العيبود1 الط2بق الرابع)

الشقة)26)تم2ضة.

 111.111 في) حدد  (: الرأسم2ل)

حصة) (1111 غلى) دضهم  قسمة 

لص2لح) للحصة  دضهم  (111 بقيمة)

السيد ط2ضق القندو�سي.
تم تعيي9 السيد ط2ضق) (: التسيير)

للشركة ملدة غير) القندو�سي كمسير 

 حدودة.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
التج2ض1) السجل  في  التقييد  تم 

بت2ضيخ) (132845 ضقم) تحت  بتم2ضة 

27)أبريل)2121.

442 P

HIBA GOURMAND
SARL AU

أس2س  سجل) نظ2م  بمقت�سى 
ب2لرب2ط) (2121 11) 2ضس) بت2ضيخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.
.HIBA GOURMAND(:(التسمية
اآلكالت) :) طعم،) الهدف)
وحلوي2ت،) السريعة،) خبوزات 

التصنيع الغذائي.
21)تجزئة) العنوا9 التج2ض1):)ضقم)

زهرة األ ل  تجر ضقم)1)تم2ضة.
الرأسم2ل):)حدد في)51.111)دضهم)
 111 حصة بقيمة) (511  قسمة إلى)
السيد حسن) دضهم للحصة لص2لح 

بوعود.
تم تعيي9 السيد حسن) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  بوعود 

 حدودة.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  تم 
بت2ضيخ) (132843 ضقم) تحت  بتم2ضة 

27)أبريل)2121.
443 P

ESPRIT SERVICES
SARL AU

ضأسم2ل : 111.111 دضهم
عنوا9  قره2 االجتم2عي : 

 GH 19 IMM 244 RC(APPT
 4 EL(FIRDAOUS(OULFA

CASABLANCA
RC : 210523
تفويت حصص

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
(،2113 ف2تح  2ضس) في  املؤضخ 
السيد) تفويت  على  املص2دقة  تمت 

.KHALIL CHANTOUI
اجتم2عية  ن) حصة  (1111
السيد) لف2ئدة  حصة  (1111 أصل)
 LAHOUSSINE GOULMANE

بت2ضيخ)27) 2ضس)2113.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 28 بت2ضيخ) البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 
 2ضس)2113،)تحت ضقم)11521388.

ضقم السجل التج2ض1)6122.
444 P

STE RACHASS EXPRESS
SARL AU

ضأسم2له2 : 51.111 دضهم
املقر االجتم2عي : قصر ايت ع2صم 

فركلي العلي2 تنجداد الراشدية
تعديل

 2 في) بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ 
 2ضس)2121،)تم):

ازنو حسن) السيد  تفويت حصة 
251)حصة لف2ئدة السيد ازنو ضشيد)
ليصبح  جموع حصص هذا األخير)

هو)511)حصة.
تسير الشركة  ن طرف السيد ازنو)

ضشيد ملدة غير  حددة.
املالبس) بيع  نش2ط  إض2فة 

لألنشطة التج2ضية للشركة.
وقد تم تسجيل التعديل ب2ملحكمة)
االبتدائية ب2لراشدية بت2ضيخ)28)أبريل)

2121،)تحت ضقم)2121/217.
445 P

 SOCIETE GARDEN
PROPERTIES

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE 100.000.00
DHS

 SIEGE(SOCIAL : BUREAU 1RDC
 N° Z 138 AL(JINANE(AIN

-CHKAF –FES
Numéro(RC  67551 FES
السجل التج2ض1 : 67551

ف2س
تأسيس شركة 

(: بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) وضع  تم  19) 2ضس2121)
األس2�سي لشركة  حدودة املسؤولية)

تتلخص فيم2 يلي):
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 GARDEN« شركة) (: التسمية)

PROPERTIES(«(SARL

(: االجتم2عي) الهدف 

 PROMOTION IMMOBILIERE

املقر):) كتب)1)ط2بق السفلي ضقم)

Z 138)الجن92 عي9 الشقف ف2س.

املدة):)99)سنة.

ضأس امل2ل):)111 111)دضهم  جزئة)

إلى)1111)حصة قيمة كل واحدة  نه2)

111)دضهم.

السيد سعيد بودضقة،) ء):) الشرك2)

1954) ن) ين2ير) (11  ن  واليد)

ضقم) (CIN يحمل) (، الجنسية املغربية)

ش2ضع) (. (11 في:) ؛) قيم  (C115188

عالل بن عبد هللا حي القدس-)ف2س.

•)السيد حسن بودضقة  ن  واليد)

1985)،) غربي الجنسية) 16)سبتمبر)

CD11812.) قيم) ضقم) (CIN يحمل) (،

بن) ش2ضع عالل  د سهريج  11بال  في:)

عبد هللا)-)ف2س.

بودضقة) إسم2عيل  السيد  (•

(، (1991 ديسمبر) (11  ن  واليد)

ضقم) (CIN يحمل) (، الجنسية)  غربي 

القدس) حي  في  املقيم  (.CD515891

11)ش2ضع عالل بن عبد هللا)-)ف2س.

بودضقة) اإلله  عبد  السيد  (•

(، (1993 فبراير) (11  ن  واليد)

ضقم) (CIN يحمل) (، الجنسية)  غربي 

القدس) حي  في  املقيم  (.CD237386

11)ش2ضع عالل بن عبد هللا)-)ف2س.)

سعيد) للسيد  (- أسند) التسيير):)

بودضقة)CIN C115188.)وعي9 السيد)

السيد) و  (CD11812 بودضقة) حسن 

 CD515891 بودضقة) إسم2عيل 

بودضقة) اإلله  عبد  والسيد 

شرك2ء) كمسيرين  (CD237386

للشركة ملدة غير  حدودة.)

السنة) خالل  به2  املعمول  الفترة 

تبتدأ  ن ف2تح ين2ير إلى)31)ديسمبر).

املركز) لدى  الق2نوني  اإليداع 

 14 بت2ضيخ) ف2س  لالستثم2ض  الجهو1 

أبريل)2121)تحت ضقم)647 .

ب2لسجل) الشركة  تسجيل  تم  و 
 2135 ضقم) تحت  بف2س  التج2ض1 

بت2ضيخ).)27/14/2121 
للنشر و البي92

446 P

K BURG شركة
ش.م.م

الزي2دة في ضأسم2ل الشركة 
توسيع هدف الشركة

تعيي9  سير ث2ني للشركة
الع2 ة) بموجب  حرر الجمعية 
بت2ضيخ ب2لرب2ط  املؤضخ  ع2دية   الغير 
املص2دقة) تمت  (2119 أغسطس) (5

على  2 يلي):
الشركة) ضأسم2ل  في  الزي2دة 
أالف) وعشرة  تسعم2ئة  قدضه  بم2 
دضهم لرفعه  ن سعو9) ((911.111(
إلى  ليو9) دضهم  ((91.111( ألف)
دضهم عن طريق خلق) ((1.111.111(

9111)حصة جديدة.
الجديد) التوزيع  على  املصدقة 
الشكل) على  أصبح  الذ1  للرأسم2ل 

اآلتي):
عبد الرحيم كميل):)5111)حصة)؛
عبد الغني كميل):)5.111)حصة.

بإدضاج) الشركة  هدف  توسيع 
األنشطة الت2لية):

أشغ2ل الهندسة القروية وأشغ2ل)
قنوات) الر1  د  تركيب  عدات 

السقي)؛
تجهيزات) وانج2ز  تصوض  دضاسة،)

الر1.
كميل) الغني  عبد  السيد  تعيي9 
كمسير ث2ني لتسيير الشركة إلى ج2نب)
السيد عبد الرحيم كميل  ع اعتم2د)

توقيعهم2 املنفرد أو املزدوج)؛
تغيير جميع البنود التي له2 عالقة)
ب2لتغييرات الس2لفة الذكر واملص2دقة)

على النظ2م األس2�سي الجديد.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
 2119 أكتوبر) (24 بت2ضيخ) ب2لرب2ط 

تحت ضقم)112812.
 قتطف للنشر والبي92

447 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE(AGRÉÉ(PAR(L’ETAT

 N°(48(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI(-

RÉSIDENCE NIZAR KENITRA

 BLUE WORD CAFE شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد
املقر االجتم2عي : ش2ضع  حمد 

الخ2 س، داض الكداض1
 BLUE تبع2 لعقد تأسيس شركة)
ذات) ش.ذ.م.م  (WORD CAFE
تأسيس) تقرض  الوحيد،) الشريك 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد،) ميزاته2 ك2لت2لي):
شركة) (: الشكل الق2نوني للشركة)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 
الشريك الوحيد،) ميزاته2 هي ك2لت2لي):
شركة) (: الشكل الق2نوني للشركة)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
BLUE WORD CAFE(:(التسمية

املوضوع الرئي�سي):) قهى.
ش2ضع  حمد) (: االجتم2عي) املقر 

الخ2 س،)داض الكداض1.
املدة):)99)سنة.

ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 
)عشرة) (11.111 في  بلغ) الشركة 
111)) 2ئة)) الف))دضهم،) قسمة إلى)
حصة اجتم2عية  ن فئة))111)) 2ئة)

دضهم للواحدة.
الشكل) على  الحصص  تخصص 

الت2لي):
تجزئة) (12 الجداض1 زهير العنوا9)
الحصص) عدد  القنيطرة  برك2ش،)

االجتم2عية)111)؛
املجموع):)111.

زهير،) الجداض1  السيد  (: اإلداضة)
الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.G-486771(ضقم
وقد تم اإليداع الق2نوني لقواني9)
الشركة ب2ملحكمة االبتدائية بمشرع)
(،2121 أبريل) (25 بت2ضيخ) بلقصير1،)
تحت ضقم)144/2121)بملف السجل)

التج2ض1 ضقم)567.
448 P

س.م.ت ايكيبمون ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
219، ش2ضع الزضقطوني اق2 ة 
البردعي املع2ضيف الداض البير2ء
الرأسم2ل : 11.911.111 دضهم
سجل تج2ض1 عدد : 346823

تحويل املقر االجتم2عي
يقرض الشريك الوحيد تحويل املقر)
االجتم2عي لشركة س.م.ت ايكيبمو9)
االجتم2عي) الك2ئن  قره2   2ضوك 

س2بق2 ب):
اق2 ة) الزضقطوني  ش2ضع  (،219

البردعي املع2ضيف الداض البير2ء.
نحو العنوا9 الت2لي):

الحي الصن2عي والد ص2لح تجزئة)
عدد)21)الجزء)17)عم2لة النواصر.

ق2م) (: األس2�سي) النظ2م  تغيير 
الشريك الوحيد بتغيير التسمية  ن)
تراكس) اند  سويديش  2شينوض1 
افريك2) س.م.ت  »إلى«) ش.م) كروب 
وق2م بتحويل املقر االجتم2عي  وقتعه)
)جن2ح ب) ح2لي2 هو اق2 ة ترييونف)
 15-23 4)ش2ضع اضنو فريطوض) الط2بق)

1151،)بروكسيل بلجيك2.
تحيي9 النظ2م األس2�سي للشركة.

س2بق2) املتخذة  للقراضات  نظرا 
يقرض الشريك الوحيد تحيي9 النظ2م)

األس2�سي للشركة.
ب2لسجل) الق2نوني  االيداع  تم 
بت2ضيخ ب2لداض البير2ء)  التج2ض1 
13)أبريل)2121)تحت ضقم)774316.
449 P

SOCIETE GREENGEN
 SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE DITE

CAPITAL : 100.00 DHS
 SIEGE(SOCIAL : AVENUE(HAIFA
 N°58 HAY(OUAFAE 1 ROUTE

DE SEFROU FES
RC : 67371 / TP : 14203336

IF : 50184844 - CNSS : 2369900
ICE : 002436874000069

تأسيس 



9751 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

2121)تم تأسيس) 5)فبراير) بت2ضيخ)

ذات) املسؤولية  شركة  حدودة 

الخص2ئص اآلتية):

التسمية):)كرين جي9 ش.م.م.

الشركة) :) وضوع  املوضوع)

ب2ملغرب أو الخ2ضج):

 كتب التحقيق والبحث ودضاسة)

املتجددة) والط2قة  امل2ئية  الزضاعة 

وتحقيقه2.

االستيراد والتصدير.

ب2لسي2ضات) البر2ئع  نقل   ق2ول 

حيث تكو9 الحمولة  تس2وية أو أكبر)

 ن)15)طن2.

التج2ضية،) العملي2ت  كل  وعمو 2 

الصن2عية وامل2لية املتصلة بموضوع)

الشركة.

:)ش2ضع حيف2 ضقم) املقر االجتم2عي)

58)حي الوف2ء)1)طريق صفرو ف2س.

املدة):) دة الشركة  حددة في)99 

سنة.

في) :) حدد  االجتم2عي) الرأسم2ل 

 1111 إلى) قسمت  دضهم  (111.111

111)دضهم) حصة اجتم2عية  ن فئة)

كم2) و حرضة  كله2  كتتبة  للواحدة 

يلي):

 511 ح2تم) الخر2ض1  السيد 

دضهم.

السيد العالم حمزة)511)دضهم.

الشركة ذات تسيير  ن) (: التسيير)

طرف السيد الخر2ض1 ح2تم والسيد)

العالم حمزة ملدة غير  حددة والذ1)

تقبال امله2م التي أعطيت لهم2 وب2لت2لي)

تصبح الشركة ح2 لة أل ر2ء)وتوقيع)

 شترك أو  نفصل  ن طرف السيد)

الخر2ض1 ح2تم والسيد العالم حمزة)

بصفتهم2  سيرا الشركة.

في) تبتدئ  (: االجتم2عية) السنة 

31) ن) في) لتنتهي  ين2ير  الف2تح  ن 

ديسمبر.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

بف2س) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (19 بت2ضيخ)

1862)السجل التج2ض1 ضقم)67371.

450 P

RIMANE
وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات) لشركة  األس2�سي  الق2نو9 

وحيد) بشريك   سؤولية  حدودة 

وذات األوص2ف الت2لية):

.RIMANE(:(التسمية

الغرض):)ب2ئع الحلوي2ت.

 G  42 عم2ضة) (: االجتم2عي) املقر 

 تجر ضقم)1)املنصوض)2B2) كن2س.
دضهم) (1.111.111 (: امل2ل) ضأس 

 111 بقيمة) سهم  (1111 إلى)  جزأة 

دضهم للسهم الواحد.

زكري2ء)ايت احمد):)1111)سهم.

اإلداضة):)زكري2ء)ايت احمد.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

التج2ضية) املحكمة  لدى  الق2نوني 

بمكن2س وعليه حصلت الشركة على)

السجل التج2ض1 ضقم)52847.

451 P

LMCH شركة
ش.م.م د.ش.و

12  كرض زنقة ليب92 ضقم 3 املحيط 

الرب2ط

للشريك) عرفي  عقد  بمقت�سى 

الوحيد بت2ضيخ)5)أبريل)2121)املسجلة)

تم) (2121 أبريل) (9 بت2ضيخ) الرب2ط  في 

وضع الق2نو9 األس2�سي لشركة ذات)

 سؤولية  حدودة ب2ملميزات الت2لية):

LMCH)ش.م.م) :)شركة) التسمية)

ذات ش.و.

زنقة) 12) كرض  (: التج2ض1) املقر 

ليب92 ضقم)3)املحيط الرب2ط.

املوضوع):

إصالح اآللي2ت.

الخد 2ت املتنوعة.

االستيراد والتصدير.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

:)تسير الشركة  ن طرف) التسيير)

السيد ملبطن شفيق.

دضهم) (111.111 (: الراسم2ل)

 وزعة بي9 الشرك2ء)كم2 يلي):

السيد ملبطن شفيق)1111)حصة.

املجموع):)1111)حصة.

تم اإليداع الق2نوني لدى املحكمة)

أبريل) (28 بت2ضيخ) ب2لرب2ط  التج2ضية 

2121)تحت ضقم)114272.

452 P

شركة دجيتليفت
ش.م.م 

9 ك 4 زنقة النجد حي الري2ض 

الرب2ط

للشرك2ء) عرفي  عقد  بمقت�سى 

في) املسجلة  (2121 أبريل) (7 بت2ضيخ)

تم) (2121 أبريل) (9 بت2ضيخ) الرب2ط 

وضع الق2نو9 األس2�سي لشركة ذات)

 سؤولية  حدودة ب2ملميزات الت2لية):

دجيتليفت) شركة  (: التسمية)

ش.م.م).

املقر التج2ض1):)9)ك)4)زنقة النجد)

حي الري2ض))الرب2ط.

املوضوع):

التطوير املعلو 2تي.

التكوين.

استيراد وتصدير.

وعمو 2 جميع العملي2ت التج2ضية،)

وغير) العق2ضية  امل2لية،) الصن2عية،)

في) املس2همة  يمكنه2  التي  العق2ضية 

تنمية الشركة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

:)تسير الشركة  ن طرف) التسيير)

السيد الكوهن علي.

دضهم) (111.111 (: الراسم2ل)

 وزعة بي9 الشرك2ء)كم2 يلي):

السيد الكوهن علي)511)حصة.

السيد لحكيم عمر)511)حصة

املجموع):)1111)حصة.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (28 بت2ضيخ)

.114267

453 P

شركة فيطكس طراف
ش.م.م  ن طرف شريك واحد

ضقم 79، عم2ضة ا، نسيم البحر 17، 
زضدال ال غربية، بوقن2دل، سال

للشركة،) عرفي  عقد  بمقت�سى 
املسجلة) (،2121 أبريل) (7 بت2ضيخ)
تم) (2121 أبريل) (8 (: بت2ضيخ) سال  في 
وضع الق2نو9 األس2�سي لشركة ذات)
 سؤولية  حدودة ب2ملميزات الت2لية):

:)شركة فيطكس طراف) التسمية)
شركة ش.م.م  ن طرف شريك واحد.
79،)عم2ضة ا،) :)ضقم) املقر التج2ض1)
زضدال ال غربية،) (،17 نسيم البحر)

بوقن2دل،)سال
أو) املختلفة  األعم2ل  (: املوضوع)

البن2ء.
ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير):)تسيير الشركة  ن طرف)

السيد القرق2ض حسن.
دضهم) (111.111 (: الرأسم2ل)

 وزعة بي9 الشرك2ء)كم2 يلي):
 1111 (: حسن) القرق2ض  السيد 

حصة)؛
املجموع):)1111)حصة.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 
بسال،) االبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (15 بت2ضيخ)

.36417
454 P

شركة فورس نت ش.م.د.ش.و
ش2ضع  حمد الخ2 س عم2ضة 1 

الشقة ضقم 8 حصي9 سال الجديدة 
سال

 تبع2 ملحرر الجمع الع2م االستثن2ئي
 2121 22) 2ضس) بت2ضيخ) للشرك2ء)
أبريل) (5 بت2ضيخ) الرب2ط  في  املسجلة 

2121)تقرض  2 يلي):
إلى) للشركة  التج2ض1  املقر  تغيير 
العنوا9 الت2لي): ش2ضع  حمد الخ2 س 
عم2ضة 1 الشقة ضقم 8 حصي9 سال 

الجديدة سال.
للشركة  األس2�سي  النش2ط  تغيير 
ليصبح على الشكل الت2لي : الحراسة.



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9752

تعيي9 السيدة الدهبي سع2د ضقم 

البط2قة الوطنية AE61551 كمسيرة 

جديدة للشركة غير شريكة.

تحيي9 النظ2م األس2�سي للشركة.

تم اإليداع الق2نوني لدى املحكمة)

أبريل) (22 بت2ضيخ) بسال  االبتدائية 

2121)تحت ضقم)36475.

455 P

STE 2R MA
SARL

على إثر قراض الجمع الع2م املنعقد)

 STE 2R لشركة) (2121/14/19 يوم)

MA SARL

ذات  سؤولية  حدودة،) شركة 
3.111.111)دضهم،)و قره2) ضأسم2له2)

ب2م سيد1) حي  (419 االجتم2عي ضقم)

الخميس2ت) تيفلت  البحراو1  عالل 

تقرض  2 يلي):

الزي2دة في ضأسم2ل الشركة):

 7.111.111 إلى) (3.111.111  ن)

دضهم2.

-)تغيير الحصص):

 3511 (: ابراهيم) بنداوود  السيد 

حصة.

 35111 احمد) بنداوود  السيد 

حصة.

املجموع):)71.111)حصة.

تغيير في الق2نو9 املؤسس للشركة.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط 

 2121/14/13 بت2ضيخ) ب2لخميس2ت 

تحت ضقم)132.

456 P

STE I-COMPTOIR
الرأسم2ل):)111.111)دضهم.

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات شريك واحد.

بتيفلت) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (،2121 أبريل) (26 بت2ضيخ)

ذات) لشركة  األس2�سي  الق2نو9 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد الخص2ئص الت2لية):)

 STE (: االجتم2عية) التسمية 

.I-COMPTOIR(SARL(AU

الهدف االجتم2عي):)الطب2عة)-)بيع)

اجهزة) بيع  (- املدضسية)  ستلز 2ت 

املعلو ي2ت.
ضقم) (1 دك92) (: االجتم2عي) املقر  (-

سيد1) الجزيرة  شبه  تجزئة  (378

عالل البحراو1.

املدة االجتم2عية):)99)سنة ابتداء)

 ن ت2ضيخ ت2سيسه2.

حدد) (: االجتم2عي) الرأسم2ل 
 111.111 في  بلغ) الشركة  ضأسم2ل 

حصة  ن) (1111 دضهم  وزعة على)

دضهم للحصة وزعت كم2) (111 فئة)

يلي):

(: ادضيوش) الكريم  عبد  السيد 

1111)حصة.

السنة االجتم2عية):)تبدأ  ن ف2تح)

ين2ير إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

عبد) السيد  تعيي9  تم  (: التسيير)

الكريم ادضيوش كمسير وحيد للشركة)

ملدة غير  حدودة.

تم إيداع السجل التج2ض1 بمكتب)

الربط ب2ملحكمة االبتدائية بتيفلت)

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (29 بت2ضيخ)

.121/2121

457 P

SOCIETE INFRA OUEST
SARL AU

 TRAVAUX DIVERSES ET

CONSTRUCTION NEGOCE

 DOUAR KARIAT OULED

 DAOUDI(HAD(KOURT - OULED

.NOUAL

في) عرفي  ؤضخ  عقد  تحت 

.2121/12/24

ذات) لشركة  قواني9  حرضت 

الخص2ئص الت2لية):

.INFRA OUEST(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

أشغ2ل) (: االجتم2عي) الهدف 

 ختلفة وبيع  واد البن2ء)والتج2ضة.

قرية) دواض  (: االجتم2عي) املقر 

(- خنيش2ت) نوال  اوالد  الداود1 

سيد1 ق2سم.
ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)

 ن فئة)111)دضهم لكل حصة.

التسيير):)السيد احمد الفطح.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي لشركة.

السنة امل2لية  ن ف2تح ين2ير إلى)31 

السنة) سنة  2عدا  كل  ديسمبر  ن 

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

تم التقييد ب2لسجل التج2ض1 لدى)

ق2سم) بسيد1  االبتدائية  املحكمة 

تحت ضقم)28833.

458 P

ID HALI & SONS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضأسم2له2 287.981.911 دضهم

 قره2 االجتم2عي : 2.5KM، طريق 

بيوكرا، أيت  لول - أك2دير.

السجل التج2ض1 :

21887

الزي2دة في الرأسم2ل
الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 

االستثن2ئي للشرك2ء)املنعقد بت2ضيخ)14 

أبريل)2121)املسجل بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)بإنزك92 تحت األضق2م):

:  RE( :( 6494( -( OR( :( 5990 

.E15A : 3771

الزي2دة في) (- (: تمت املص2دقة على)
 179.981.911 ضأسم2ل الشركة  ن)

دضهم  ن) (287.981.911 إلى) دضهم 

 خالل تفويت السيد الح2ج ابراهيم

يملكه2) التي  األسهم  بيش2  حلي  إد  (

 CONSERVERIES شركة) في 

شركة) (MAROCAINES DOHA

قيمته2) التي  اإلسم،)  جهولة 

118.111.111)دضهم.

املوافقة على عقد تفويت األسهم)

حلي) إد  ابراهيم  الح2ج  السيد   ن 

 IDHALI( & شركة) لف2ئدة  بيش2 

.SONS

 وقد تمت إع2دة صي2غة امل2دتي9

 6)و)7)للق2نو9 األس2�سي للشركة.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

الربط ب2ملحكمة االبتدائية بإنزك92)

 23 بت2ضيخ) (954/2121 الرقم) تحت 

أبريل)2121.

459 P

 SOCIETE

 d’AMENAGEMENT ET DE

 VALORISATION D’IMI

OUDDAR
شركة  س2همة،

 يبلغ ضأسم2له2 465.111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : عم2ضة الشركة 

الع2 ة العق2ضية، س2حة األودية، 

ش2ضع  هد1 بن بركة - حي الري2ض، 

الرب2ط.

السجل التج2ض1 ب2لرب2ط ضقم 

.72.413

الجمع) بمقت�سى  داوالت 

املنعقد) للشركة  االستثن2ئي  الع2م 

تم) (،2119 ديسمبر) (6 بت2ضيخ)

الشركة) ضأسم2ل  ضفع  قراض  اتخ2ذ 

دضهم) (411.111.111 قدضه) بمبلغ 

دضهم) (65.111.111 لرفعه  ن)

بإصداض) دضهم  (465.111.111 إلى)

 111 4.111.111)سهم جديد بقيمة)

الشركة) ديو9  بمق2سمة  ع  دضهم،)

واد 2ج) واملستحقة  املقداض  املحددة 

الحس2ب الج2ض1 للشرك2ء.

يوم) الشركة  إداضة  ع2ين  جلس 

عملية) تحقيق  (2119 ديسمير) (31

ضفع ضأسم2ل الشركة وق2م ب2لتعديل)

األس2�سي) الق2نو9  على  املستحق 

للشركة.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 

تحت) (2121/13/19 بت2ضيخ) ب2لرب2ط 

ضقم)2392.
 ن أجل النشر والتلخيص

 جلس اإلداضة

460 P
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SMS BATI
SARL

الع2م) الجمع  قراض  إثر  على 
 2121 11) 2ضس) ليوم) االستثن2ئي 
شركة) (SMS BATI SARL لشركة)
ضأسم2له2) ذات املسؤولية املحدودة،)

111.111)دضهم،)تقرض  2 يلي):
تمت) املصفي  تقرير  قراءة  بعد 

املص2دقة على حس2ب2ت التصفية.
والنطق) املصفي  ذ ة  وإخالء)

بإقف2ل عملي2ت التصفية.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 
بسال بت2ضيخ)2121/14/26)تحت ضقم)

.36473
461 P

LIBRAIRIE DAR NAJAH
SARL

تأسيس شركة
تبع2 لعقد عرفي  ؤضخ في يوم ف2تح)
قواني9) تم وضع  حيث  (2121 أبريل)
املسؤولية) ذات  املس2همة  الشركة 

املحدودة وذات املميزات الت2لية):
داض) شركة  كتبة  (: التسمية)

النج2ح))ش.م.م).
الصفة الق2نونية : شركة  س2همة)

ذات املسؤولية املحدودة.
حدد  وضوع الشركة) (: املوضوع)

في  2 يلي):
بيع اللوازم املكتبية.

في) الرأسم2ل  حدد  (: الرأسم2ل)
لالكتت2ب) كله2  دضهم  (111.111

والدفع.
املقر االجتم2عي : ضقم 1336  تجر 
في الط2بق السفلي ادضاض تكوين أك2دير.
99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

 ن ت2ضيخ تأسيس الشركة.
ف2تح) تبتدئ  ن  (: امل2لية) السنة 
كل) ديسمبر  ن  (31 في) وتنتهي  ين2ير 

سنة.
السيد) الشركة  يدير  (: اإلداضة)

 حمد ا هي9 ملدة غير  حدودة.
اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
لدى) الربط  بكت2بة  الق2نوني 
 29 املحكمة التج2ضية ألك2دير بت2ضيخ)

أبريل)2121)تحت ضقم)99333.
462 P

استدضاك خطإ وقع ب2لجريدة 
الرسمية عدد 5662
بت2ضيخ 5  12 2121

 SOCIETE DES TRAVAUX
 ROUTIERS ET TRANSPORT

NORD SUD
تفويت حصص

ابن) سعد  استق2لة  (: من) بدال 
 جوب حسني،) ن  نصبه كمسير)
ملدة) نه2ئي  إبراء) تسليمه  لشركة  ع 

تسييره.
يقرأ):)استق2لة سعد ابن  جدوب)
لشركة) كمسير  حسني،) ن  نصبه 

 ع تسليمه إبراء)نه2ئي ملدة تسييره.
الب2قي بدو9 تغيير.

464 P

استدضاك خطإ وقع ب2لجريدة 
الرسمية عدد 5662
بت2ضيخ 5  12 2121

 SOCIETE DES TRAVAUX
 ROUTIERS ET TRANSPORT

NORD SUD
تغيير  سير

بدال من):)تعيي9 سعد ابن  جوب)
ملدة غير  حدودة،) كمسير،) حسني،)
تمثيال ق2نوني2) الشركة  يمثل  وبذلك 

وفعلي2 بتوقيعه.
ابن  جدوب) تعيي9 سعد  (: يقرأ)
ملدة غير  حدودة،) كمسير،) حسني،)
تمثيال ق2نوني2) الشركة  يمثل  وبذلك 

وفعلي2 بتوقيعه.
الب2قي بدو9 تغيير.

465 P

 SOCIETE NOVILIA
IMMOBILIER

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE(D’ASSOCIE(UNIQUE
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
SIEGE(SOCIAL : OUJDA, 143
 BD DERFOUFI IMMEUBLE

WIDAD ETG N°4
R.C : 37155 N° IF : 50203837

تأسيس الشركة

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

وضع) تم  (2121/14/19 بت2ضيخ)

الق2نو9 األس2�سي))لشركة):

شركة) (NOVILIA IMMOBILIER

شريك) ذات  املسؤولية   حدودة 

وحيد تتمثل  ميزاته2 في  2 يلي):

 NOVILIA (: الشركة) تسمية 

IMMOBILIER)ش ذ م م ذات شريك)

وحيد.

غرض الشركة):

 نعش عق2ض1.

كراء)العق2ضات.

االستيراد والتصدير.

ف2طمي  حمد) السيد  (: الشرك2ء)

أ ي9.

 قر الشركة):)143)ش2ضع الدضفوفي)

عم2ضة وداد الط2بق الرابع،)وجدة.
حدد  بلغ) (: الشركة) ضأس  2ل 
111.111)دضهم  قسمة) ضأسم2له2 في)

111)دضهم) 1.111)حصة  ن فئة) إلى)

الحصة الواحدة)) قسمة كم2 يلي):

 1111 السيد ف2طمي  حمد أ ي9)

حصة.

يتم تسيير الشركة  ن) (: التسيير)

طرف السيد ف2طمي  حمد أ ي9.

لدى كت2بة) ( تم اإليداع الق2نوني) (

بوجدة) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم) تحت  (2121/14/21 بت2ضيخ)

.1491

466 P

HICHOU MARKET
SARL AU

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : حي ب2ب سبتة
زنقة 18 ضقم 88 الفنيدق

حل وفسخ الشركة
الع2م) الجمع  قراض  بمقت�سى 

فبراير) (3 بت2ضيخ) املنعقد  االستثن2ئي 

HICHOU MARKET(2121،)لشركة

الوحيد،) الشريك  ذات  ش.ذ.م.م 
دضهم،) قره2) (111.111 ضأسم2له2)

 18 زنقة) سبتة  ب2ب  بحي  االجتم2عي 
ضقم)88)الفنيدق.

املذكوضة) الشركة  تم حل وفسخ 

أعاله وتم تعيي9 السيد  حمد الهيشو)

حيم2نش كمصفي للشركة.

وضع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

امللف لدى كت2بة الربط ب2ملحكمة)

االبتدائية بتطوا9 وذلك بت2ضيخ ف2تح)

 2ضس)2121)تحت ضقم)445)السجل)

ف2تح) بت2ضيخ  (27823 ضقم) التج2ض1 

 2ضس)2121.

467 P

D V F شركة
SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة
ضأسم2له2 : 91.111 دضهم

املقر االجتم2عي : ضي2ض أوالد  ط2ع

قط2ع 3 ضقم 465 تم2ضة

تأسيس
بموجب عقد عرفي بت2ضيخ)5)فبراير)
الق2نو9) على  املص2دقة  تمت  (2121

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

 حدودة ذات الخص2ئص الت2لية):

D V F SARL(:(التسمية التج2ضية

ذات) شركة  (: الق2نونية) الصفة 

 سؤولية  حدودة.

ثكن2ت،) أو  بن2ء) :) ق2ول  الهدف)

األشغ2ل املختلفة أو البن2ء.

العملي2ت) جميع  ع2 ة  بصفة 

بصفة  ب2شرة) املرتبطة  التج2ضية 

بنش2ط الشركة.
أوالد) ضي2ض  (: االجتم2عي) املقر 

 ط2ع قط2ع)3)ضقم)465)تم2ضة.
ضأس امل2ل):)91.111)دضهم  قسمة)

دضهم) (111 حصة  ن فئة) (911 إلى)

للواحدة.

املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

حداد) السيد  حمد  (: التسيير)

غير) ملدة  الدين  بدض  املراجي  والسيد 

 حدودة.

وقد تم اإليداع الق2نوني ب2ملحكمة)

بت2ضيخ ف2تح  2ضس) االبتدائية بتم2ضة 

2121،)تحت ضقم س.ت)132383.

468 P
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هيبير مانيا
ش.م.م

HYPER MANIA SARL
ضأس امل2ل : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : ضقم 11 ش2ضع 
س2قية الحمراء بط2نة سال

تأسيس شركة
بسال) حرض  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة) األس2�سي  الق2نو9  وضع  تم 
 حدودة املسؤولية ذات املواصف2ت)

الت2لية):
»هيبير  2ني2«) شركة) (: التسمية)

ش.م.م.
ش2ضع) (11 ضقم) (: االجتم2عي) املقر 

س2قية الحمراء)بط2نة سال.
في) الرأسم2ل  حدد  (: الرأسم2ل)
 1111 دضهم  كو9  ن) (111.111
حصة  ن فئة)111)دضهم لكل حصة)

لف2ئدة):
 511 أ غ2ض) الصمد  عبد  السيد 

حصة.
 511 الغزالي) املجيد  عبد  السيد 

حصة.
الغرض):

تج2ضة)/)استيراد)-)تصدير.
 ق2ول في النقل البر2ئع.

املدة):)99)سنة.
املسير):)يسير الشركة السيد عبد)
املجيد) عبد  والسيد  أ غ2ض  الصمد 

الغزالي ملدة غير  حدودة.
اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
بسال) االبتدائية  ب2ملحكمة  الق2نوني 

تحت ضقم السجل التج2ض1)33499.
469 P

MINI MONO
SARL

 يني  ونو
ضأس امل2ل : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : ضقم 29 عم2ضة 15 
إق2 ة  عموضة 2 والد هالل حص92 

سال الجديدة
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي حرض بسال تم)
وضع الق2نو9 األس2�سي للشركة).

التسمية):) ينو  ونو ش.م.م.
املقر االجتم2عي):)ضقم)29)عم2ضة)15 
والد هالل حص92) (2 إق2 ة  عموضة)

سال الجديدة.
في) الرأسم2ل  حدد  (: الرأسم2ل)
 1111 دضهم  كو9  ن) (111.111
حصة  ن فئة)111)دضهم لكل حصة)

لف2ئدة):
السيدة س2ضة امللو1)511)حصة.

 511 الغو 2ض1) سعد  السيد 
حصة.

الغرض):)ت2جر.
املدة):)99)سنة.

السيدة) الشركة  يسير  (: املسير)
س2ضة امللو1 ملدة غير  حدودة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
بسال) االبتدائية  ب2ملحكمة  الق2نوني 

تحت ضقم السجل التج2ض1)33463.
470 P

 PARA CENTRE BEAUTE
SARL AU

تفويت حصص أسهم الشركة
االستثن2ئي) الع2م  للجمع  تبع2 
 PARA 2121(املنعقد بت2ضيخ)4)فبراير
 CENTRE BEAUTE SARL AU
ضأسم2له2) شركة ش.م.م.ش.و  قرضت 

111.111)دضهم.
بي9) املوافقة على تحويل األسهم 
يقوم) الذ1  شكر1  خ2لد  السيد 
له) الع2ئدة  أسهمه  جميع  بتحويل 
سهم لص2لح) (5111 أ1) في الشركة،)
املتن2زل له السيد يوسف الصحبوني)
لـ) الق2نوني  الشكل  تعديل  وب2لت2لي 
ذات  سؤولية) شركة  في  الشركة 

 حدودة  ع شريك وحيد.
استق2لة املدير.

السيدة) جديدة  تعيي9  ديرة 
بوتينة الصحبوني ملدة غير  حدودة.

تعديل النظ2م األس2�سي.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
تحت) (2121 أبريل) (6 ب2لرب2ط بت2ضيخ)

ضقم)112474.
 ن أجل االستخالص والبي92

471 P

MEHDIA SUPER MARCHE
SARL

تفويت حصص أسهم الشركة
االستثن2ئي) الع2م  للجمع  تبع2 
 2121 4) 2ضس) بت2ضيخ) املنعقد 
MEHDIA SUPER MARCHE SARL

 111.111 ضأسم2له2) ش.م.م.) شركة 
دضهم.

بي9) املوافقة على تحويل األسهم 
السيد أ ي9 فتح الذ1 يقوم بتحويل)
جميع أسهمه الع2ئدة له في الشركة،)
إليه) املح2ل  لص2لح  سهم  (341 أ1)

السيد  حمد بوضشوك.
استق2لة املدير املس2عد.

تعيي9  دير  ش2ضك جديد السيد)
 حمد بوضشوق ملدة غير  حدودة.

تعديل النظ2م األس2�سي.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
 2121 24) 2ضس) بت2ضيخ) ب2لقنيطرة 

تحت ضقم)2198.
 ن أجل االستخالص والبي92

472 P

BATI HEART
SARL
ش.م.م

تأسيس شركة
العرفي يوم العقد   ت2ضيخ تسجيل 

6)أبريل)2121)بسال.
أشغ2ل البن2ء) (: الهدف االجتم2عي)

املختلفة.
ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)
 قسمة إلى)1111)حصة  ن فئة)111 
للشريكتي9) الواحدة  للحصة  دضهم 

على الشكل الت2لي):
السيدة يزة ب2لغ2زة)511)حصة.

 511 الحسنو1) خديجة  السيدة 
حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النه2ئي أ1  ن ت2ضيخ وضع)

السجل التج2ض1.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

املقر االجتم2عي):)حي الرحمة قط2ع)

ب2ء)ضقم)337)سال.

خديجة) السيدة  (: التسيير)

الحسنو1.

التج2ض1) ب2لسجل  التسجيل  ضقم 

33491)ب2ملحكمة االبتدائية بسال.

474 P

ASDIKAA TEX

SARL

ش.م.م

تأسيس شركة
العرفي يوم العقد   ت2ضيخ تسجيل 

6)أبريل)2121)بسال.

(- بيع األثواب) (: الهدف االجتم2عي)

التصدير واالستيراد)-)التج2ضة.

ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)

فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)دضهم للحصة الواحدة للشرك2ء)

على الشكل الت2لي):

السيد عبد الحميد الشريفي)341 

حصة.

 331 الحمزاو1) ضشيد  السيد 

حصة.

السيد عبد السميع العب2و1)331 

حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي أ1  ن ت2ضيخ وضع)

السجل التج2ض1.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

ش2ضع  حمد) (: االجتم2عي) املقر 

الخ2 س ضقم)96)الداض البحمراء)سال.

الحميد) عبد  السيد  (: التسيير)

الشريفي والسيد ضشيد الحمزاو1.

التج2ض1) ب2لسجل  التسجيل  ضقم 

33515)ب2ملحكمة االبتدائية بسال.
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ASSATRESS
SARL AU

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات شريك وحيد

الوحيد) الشريك  قراض  بموجب 
2121)تقرض تأسيس) أبريل) (15 بت2ضيخ)
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات)
شريك وحيد.)وتبع2 لذلك فإنه2 تتكو9)

 ن السيد عبد هللا الس2جد.
نش2ط الشركة):

أعم2ل البن2ء)وأعم2ل  تنوعة.
التج2ضة الع2 ة.

زنقة  يال) (7 ضقم) (: الشركة)  قر 
الري2ض) حي  ب  بلوك  (11 سكتوض)

الرب2ط.
 ASSATRESS (: الشركة) تسمية 

.SARL AU
سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

إحداثه2 الفعلي.
 111.111 في) حدد  (: امل2ل) ضأس 
دضهم  قسم على)1111)حصة بقيمة)

111)دضهم للواحدة.
التسيير):)السيد عبد هللا الس2جد.
التوقيع):)السيد عبد هللا الس2جد.
تم اإليداع الق2نوني لدى املحكمة)
أبريل) (28 بت2ضيخ) ب2لرب2ط  التج2ضية 

2121)تحت ضقم)151659.
وهذا بمث2بة  قتطف وبي92
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PET SPA شركة
شركة ذات  سؤولية  حدودة

ذات شريك وحيد
تأسيس

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
2121)قد تم تأسيس) أبريل) (8 بت2ضيخ)
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات)

شريك وحيد ب2ملميزات الت2لية):
PET SPA SARL AU(:(التسمية

بيع  أكوالت) (: الهدف االجتم2عي)
الحيوان2ت ولواز ه2.

في) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 
 1111 إلى) دضهم  وزعة  (111.111
دضهم،) (111 حصة اجتم2عية بقيمة)
وإسن2ده2) بأكمله2  تحريره2  تم  قد 

للسيدة لطيفة سويكر.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي أ1  ن ت2ضيخ وضع)

السجل التج2ض1.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

ش2ضع)) (12BIS (: االجتم2عي) املقر 

الخطوات أكدال الرب2ط.

:)تسير الشركة  ن طرف) التسيير)

الح2 لة) سويكر  لطيفة  السيدة 

 AB638351 ضقم) الوطنية  للبط2قة 

وذلك ملدة غير  حدودة.
ب2ملحكمة) التج2ض1  السجل  ضقم 

التج2ضية ب2لرب2ط):)151635.
 قتطف  ن أجل اإلشه2ض
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BV GOURMET شركة
شركة ذات  سؤولية  حدودة

تأسيس
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

2121)قد تم تأسيس) أبريل) (9 بت2ضيخ)

ذات  سؤولية  حدودة) شركة 

ب2ملميزات الت2لية):

BV GOURMET SARL(:(التسمية

خد 2ت) (: االجتم2عي) الهدف 

تقديم الطع2م وأنشطة التموين.
في) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

 1111 إلى) دضهم  وزعة  (111.111

دضهم،) (111 حصة اجتم2عية بقيمة)

قد تم تحريره2 ب2لك2 ل واملخصصة)

للشرك2ء)بم2 يتن2سب  ع  س2هم2تهم،)

أ1):

الح2 لة) ط2هر1  صوفي2  السيدة 

ب) (DN1991 للبط2قة الوطنية ضقم)

511)حصة.

السيدة ليني2 ط2هر1 الق2صرة التي)

اشرف) السيد  حمد  والده2  يمثله2 

ط2هر1 الح2 ل للبط2قة الوطنية ضقم)

D982742)ب)125)حصة.

السيد ادم ط2هر1 الق2صر الذ1)

اشرف) السيد  حمد  والده  يمثله 

ط2هر1 الح2 ل للبط2قة الوطنية ضقم)

D982742)ب)125)حصة.

السيد ج2د ط2هر1 الق2صر الذ1)

اشرف) السيد  حمد  والده  يمثله 

ط2هر1 الح2 ل للبط2قة الوطنية ضقم)

D627244)ب)125)حصة.

السيد ن2يل نبيل ط2هر1 الق2صر)

السيد  حمد) والده  يمثله  الذ1 

للبط2قة) الح2 ل  ط2هر1  اشرف 

 125 ب) (D627244 ضقم) الوطنية 

حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي أ1  ن ت2ضيخ وضع)

السجل التج2ض1.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

و11  (9 املتجر) (: االجتم2عي) املقر 

حي) (16 القط2ع) البندق،) ش2ضع  و14)
ضي2ض الرب2ط.

:)تسير الشركة  ن طرف) التسيير)

الح2 لة) ط2هر1  صوفي2  السيدة 

 DN1991 ضقم) الوطنية  للبط2قة 

وذلك ملدة غير  حدودة.
ب2ملحكمة) التج2ض1  السجل  ضقم 

التج2ضية ب2لرب2ط):)151633.
 قتطف  ن أجل اإلشه2ض
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 SOCIETE GENERALE DE
 CONSTRUCTION DE

RABAT
SARL AU

Au(capital(de 100.000 DHS

 Siège(Social : Avenue(Hassan(II

,Résidence(Ahssan(Dar 2

Immb(C(Appt(n°2 Agdal - Rabat

RC(N° 145321
ضفع ضأسم2ل الشركة

لشركة) الوحيد  الشريك  اتخذ 

 SOCIETE GENERALE DE

 CONSTRUCTION DE RABAT

بت2ضيخ)7)أبريل)2121)القراض الت2لي):
الب2لغ) الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

 1111 إلى) دضهم،) وزع  (111.111

لكل دضهم  (111 بقيمة) حصة 

بمبلغ) ب2لك2 ل،) واحدة،) حرضة  (

إلى) بذلك  ليصل  دضهم،) (911.111

إنش2ء) دضهم عن طريق  (1.111.111

9111)حصة جديدة بقيمة) وإصداض)

تحريره2) يتم  لكل  نه2  دضهم  (111

طريق  ق2صة) عن  االكتت2ب  عند 

املقداض) املحددة  الشركة  ديو9   ع 

واملستحقة على الشركة كم2 هو  بي9)

املعد  ن طرف) الحس2ب  في كشف 

املدير واملص2دق عليه  ن قبل خبير)

الحس2ب2ت السيد الط2هر اسم2هر1.

تحيي9 الق2نو9 األس2�سي للشركة.

وقد تم اإليداع الق2نوني ب2ملحكمة)

التج2ضية ب2لرب2ط تحت ضقم)113144 

بت2ضيخ)28)أبريل)2121.
 قتطف  ن أجل اإلشه2ض
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TRANSDEV RABAT SALE
SA

Au(capital(de 10.000 DHS

 Siège(Social : Rue(Haj

Mohamed(Errifai(n° 8  Hassan

Rabat 

RC : 80971

استق2لة وتعيي9 أعر2ء  جلس 
اإلداضة

 TRANSDEV شركة) اتخذ شرك2ء)

RABAT SALE SA خالل الجمع الع2م 

 2121 فبراير   4 بت2ضيخ  االستثن2ئي 

القراضات الت2لية :

 FRANCK السيد  استق2لة 

ALEXANDRE ERIC SPEK والسيد 

 FRANÇOIS ANTOINE BRUYANT

اعتب2ضا  ن اليوم  ن  ه2 ه كأعر2ء 

 جلس اإلداضة.

اإلداضة  أعر2ء  جلس  تعيي9 

  GELAYE LAURENT السيد  جدد 

لجواز  الح2 ل   BRUNO ERIC

 14DD28287 ضقم  السفر 

 FRANÇOIS ANTOINE والسيد 

السفر  لجواز  الح2 ل   BRUYANT
.15FV24817 ضقم

تحيي9 النظ2م األس2�سي.
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وقد تم اإليداع الق2نوني ب2ملحكمة)

التج2ضية ب2لرب2ط تحت ضقم)113193 

بت2ضيخ)28)أبريل)2121.
 قتطف  ن أجل اإلشه2ض
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WARGA M.T.S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : املغرب العربي

R3 - 88 - 1 4 القنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

ب2لقنيطرة،)تم وضع الق2نو9 األس2�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف2ت الت2لية):

WARGA M.T.S SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 R3املقر االجتم2عي):)املغرب العربي

4 1 - 88 - القنيطرة.

 وضوع الشركة):

و ستلز 2ت) األفرشة  ب2ئع 

املفروش2ت الداخلية.

النسيج والخي2طة والطرز.

خد 2ت التوزيع واإلصالح.

عالقة) له  كل  2  ع2 ة  وبصفة 

بنش2ط الشركة.

ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

الشركة في  بلغ)11.111)دضهم  قسم)

بقيمة) اجتم2عية  حصة  (1111 إلى)

111)دضهم للواحدة،) حرضة بك2 له2،)

و وزعة على الشرك2ء)ك2لت2لي):

 411 الوضكة) جميلة  السيدة 

حصة.

 251 بلمخط2ض) جالل  السيد 

حصة.

السيد بالل بلمخط2ض)351)حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيدة جميلة)

الوضكة والسيد بالل بلمخط2ض.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر.

التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  تم 

ب2ملحكمة االبتدائية ب2لقنيطرة تحت)
ضقم)61279)بت2ضيخ)22)أبريل)2121.
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LE PREMIER CHOIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : 76، زنقة لبن92

 تجر ضقم 2، إق2 ة شرين

القنيطرة

تأسيس شركة
ب2لقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (،2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

ذات) لشركة  األس2�سي  الق2نو9 

وحيد) بشريك  ( املحدودة) املسؤولية 

ذات املواصف2ت الت2لية):

 LE PREMIER CHOIX(:(التسمية

SARLAU

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتم2عي):)76،)زنقة لبن92،)

 تجر ضقم)2،)إق2 ة شرين،)القنيطرة.

 وضوع الشركة):)التغدية الع2 ة.
ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

دضهم) (111.111 في  بلغ) الشركة 

اجتم2عية) حصة  (1111 إلى)  قسم 

للواحدة،) حرضة) دضهم  (111 بقيمة)

على) و وزعة  بك2 له2،) كتتبة،)

الشرك2ء)ك2لت2لي):

 1111 اليم2ني) هش2م  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد هش2م) (: التسيير)

الح2 ل) الجنسية  غربية  اليم2ني،)

.JE127924(للبط2قة الوطنية ضقم

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  تم 

ب2ملحكمة االبتدائية ب2لقنيطرة تحت)
ضقم)61219.
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SOCIETE MELLAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
ضأسم2له2 : 611.111 دضهم

وف2ة شريك
بمقت�سى  حرر الجمع الع2م غير)
2121)لشركة) 5)أبريل) الع2د1 بت2ضيخ)
(،SOCIETE MELLAL SARLAU
املحدودة)) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد،)تقرض  2 يلي):
اإلعال9 عن وف2ة الشريك الوحيد)
الك2 ل،) واملسير املرحوم املاللي عبد 

املتوفى بت2ضيخ)22)أغسطس)2121.
لرأسم2ل) الجديد  التقسيم 

الشركة واملوزع على الوضثة ك2لت2لي):
1151)حصة) السيد املاللي  حمد)
أ1  2) للحصة،) دضهم  (111 بقيمة)

 جموعه)115.111)دضهم.
1151)حصة) السيد املاللي هش2م)
أ1  2) للحصة،) دضهم  (111 بقيمة)

 جموعه)115.111)دضهم.
حصة) (1151 السيد املاللي أيوب)
أ1 للحصة،) دضهم  (111  بقيمة)

) 2  جموعه)115.111)دضهم.
حصة) (1151 السيد املاللي عم2د)
أ1 للحصة،) دضهم  (111  بقيمة)

) 2  جموعه)115.111)دضهم.
751)حصة) السيدة الع2تي ضحمة)
أ1 للحصة،) دضهم  (111  بقيمة)

) 2  جموعه)75.111)دضهم.
حصة) (525 السيدة املاللي أحالم)
أ1 للحصة،) دضهم  (111  بقيمة)

) 2  جموعه)52.511)دضهم.
حصة) (525 إله2م) املاللي  السيدة 
أ1) للحصة،) دضهم  (111  بقيمة)

 2  جموعه)52.511)دضهم.
بقيمة) حصة  (6111 (: املجموع)
أ1  2  جموعه) 111)دضهم للحصة،)

611.111)دضهم.
تعيي9 السيد املاللي عم2د،)الح2 ل)
(،G991321 ضقم) الوطنية  للبط2قة 
بصفته  سير وحيد للشركة ملدة غير)
(،2121 أبريل) (5  حدودة ابتداء) ن)

وتخويله جميع الصالحي2ت

تحيي9 الق2نوني األس2�سي للشركة)

املسؤولية) ذات  شركة  لتصبح 

املحدودة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

ضقم) تحت  ب2لقنيطرة،) االبتدائية 

82111)بت2ضيخ)21)أبريل)2121.

483 P

VOZANA شركة
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : بلوك س ضقم 17

املغرب العربي، القنيطرة

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 

أبريل) (5 يوم) املنعقد  االستثن2ئي 

قرض الشريك الوحيد للشركة) (2121

»فوزان2«) املحدودة) املسؤولية  ذات 
والك2ئن) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)

 قره2 االجتم2عي ب2لقنيطرة بلوك س)
ضقم)17 املغرب العربي :

للشركة  االجتم2عي  املقر  تنقيل 

 ن : بلوك س ضقم)17، املغرب العربي، 

زنقة  وال1 زاوية   : إلى   القنيطرة 

ث2بت  بن  وحس92  الرحم92  عبد 

 كتب 2 القنيطرة.

على إثر  2 سبق تم تعديل الفصل)

5) ن الق2نو9 األس2�سي للشركة.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط 

 2121 أبريل) (27 بت2ضيخ) ب2لقنيطرة 

تحت ضقم)82192.
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MERE CASH شركة
ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

تأسيس
عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 

(،2121 أبريل) (8 بت2ضيخ) ب2لقنيطرة،)

 MERE CASH شركة) تأسيس  تم 

ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد.

 1 ضقم) :) تجر  االجتم2عي) املقر 

تجزئة حدادة ضقم)1451)القنيطرة.

تحويل) (: االجتم2عي) الهدف 

األ وال.
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العملي2ت) كل  ع2 ة  وبصفة 
عالقة) له2  التي  وامل2لية  التج2ضية 
شأنه2) والتي  ن  الشركة،) بنش2ط 

املس2همة في تنمية الشركة.
ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.
التسيير أسند إلى):)السيدة التويجر)

وف2ء.
ف2تح) تبتدئ  ن  (: امل2لية) السنة 

ين2ير إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.
ضأس امل2ل):)حدد في  بلغ)111.111 
حصة) (1111 إلى) دضهم،) قسمة 
سدد) للواحدة،) دضهم  (111 بقيمة)

اكتت2به2 وتوزيعه2 ك2لت2لي):
 1111 وف2ء) التويجر  السيدة 

حصة.
اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الق2نوني 
التج2ض1) السجل  وقيد  ب2لقنيطرة 
بت2ضيخ) (61269 ب2لقنيطرة تحت ضقم)

22)أبريل)2121.
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KJ SAKAN شركة
ش.ذ.م.م
تأسيس

عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 
(،2121 أبريل) (16 بت2ضيخ) ب2لقنيطرة،)
 KJ SAKAN شركة) تأسيس  تم 

ش.ذ.م.م.
املقر االجتم2عي):)59)إق2 ة  وال1)
عبد العزيز ش2ضع  وال1 عبد العزيز)

 كتب ضقم)4)القنيطرة.
اإلنع2ش) (: االجتم2عي) الهدف 

العق2ض1.
العملي2ت) كل  ع2 ة  وبصفة 
عالقة) له2  التي  وامل2لية  التج2ضية 
شأنه2) والتي  ن  الشركة،) بنش2ط 

املس2همة في تنمية الشركة.
ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.
التسيير أسند إلى):)السيد جبوض1)
عبد اله2د1 والسيد القرو�سي احمد.

ف2تح) تبتدئ  ن  (: امل2لية) السنة 
ين2ير إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

ضأس امل2ل):)حدد في  بلغ)111.111 
حصة) (1111 إلى) دضهم،) قسمة 
سدد) للواحدة،) دضهم  (111 بقيمة)

اكتت2به2 وتوزيعه2 ك2لت2لي):
 511 السيد جبوض1 عبد اله2د1)

حصة.
 511 احمد) القرو�سي  السيد 

حصة.
اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الق2نوني 
التج2ض1) السجل  وقيد  ب2لقنيطرة 
بت2ضيخ) (61317 ب2لقنيطرة تحت ضقم)

26)أبريل)2121.
486 P

STE HOWLITE INVEST
تأسيس

عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 
(،2121 أبريل) (16 بت2ضيخ) ب2لقنيطرة 
تم تأسيس شركة تحمل الخص2ئص)

الت2لية):
 STE HOWLITE(التسمية):)شركة

.INVEST
الشكل الق2نوني):)ش.م.م.

(،3 ضقم) :) كتب  االجتم2عي) املقر 
يعقوب) ش2ضع  (،25 ي2سمي9) إق2 ة 
عن) ) س2كنة  القنيطرة) املنصوض،)

 .(CCAM SARL AU(شركة
الهدف االجتم2عي:) نعش عق2ض1،)
أشغ2ل  ختلفة أو أشغ2ل البن2ء،)بيع)

األث2ث.
ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.
التسيير):)أسند إلى السيد الوالد1)
 حمد،)الح2 ل لبط2قة التعريف ضقم)

.G81119
اإل ر2ء):)أسند إلى السيد الوالد1)
التعريف) لبط2قة  الح2 ل   حمد،)
إلى) أو  بصفته  سيرا  (G81119 ضقم)
السيد الوالد1 ضض2،)الح2 ل لبط2قة)
بصفته) (G398417 ضقم) التعريف 
تمثيل) لصالحية  بصفة  منوح2 

الشركة.
ف2تح) تبتدئ  ن  (: امل2لية) السنة 

ين2ير إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

في  بلغ) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

 1111 إلى) دضهم  قسمة  (111.111

للواحدة،) دضهم  (111 بقيمة) حصة 

وتوزيعه2) اكتت2به2  وتم  ثمنه2  سدد 

ك2لت2لي):

السيد الوالد1  حمد)511)حصة)؛

السيد الوالد1 ضض2)511)حصة.

ب2لسجل) قيد  (: ب2لسجل) التقييد 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التج2ض1 

بت2ضيخ) (61271 ب2لقنيطرة تحت ضقم)

22)أبريل)2121.

487 P

STE KRABER TRANS
SARL AU

تأسيس
عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 

(،2121 أبريل) (19 بت2ضيخ) ب2لقنيطرة 

تم تأسيس شركة تحمل الخص2ئص)

الت2لية):

 STE KRABER شركة) (: التسمية)

.TRANS SARL AU

الشكل الق2نوني):)ش.م.م بشريك)

واحد.

(،3 ضقم) :) كتب  االجتم2عي) املقر 

يعقوب) ش2ضع  (،25 ي2سمي9) إق2 ة 

عن) ) س2كنة  القنيطرة) املنصوض،)

 .(CCAM SARL AU(شركة

الهدف االجتم2عي:)نقل األشخ2ص.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.

إلى) أسند  (: واإل ر2ء) التسيير 

الح2 ل لبط2قة) السيد جد1 أنواض،)

.G716341(التعريف ضقم

ف2تح) تبتدئ  ن  (: امل2لية) السنة 

ين2ير إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

في  بلغ) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

 1111 إلى) دضهم  قسمة  (111.111

للواحدة،) دضهم  (111 بقيمة) حصة 

وتوزيعه2) اكتت2به2  وتم  ثمنه2  سدد 

ك2لت2لي):

السيد جد1 أنواض)1111)حصة.

ب2لسجل) قيد  (: ب2لسجل) التقييد 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التج2ض1 

بت2ضيخ) (61329 ب2لقنيطرة تحت ضقم)

27)أبريل)2121.

488 P

STE BALZAC CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : زاوية زنقة شنكيط 
ويوسف ابن ت2شفي9، إق2 ة »بوض 

بالزا«  تجر 8B، القنيطرة

القفل النه2ئي للشركة
الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 

 13 بت2ضيخ) ب2لقنيطرة  الع2د1  الغير 

 22 بت2ضيخ) واملسجل  (2121 أبريل)

 STE BALZAC لشركة) (2121 أبريل)

ذات) شركة  (CHANGE SARL AU

وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

تقرض  2 يلي):

النه2ئي) القفل  على  املص2دقة 

 STE BALZAC CHANGE لشركة)

.SARL AU

الشركة) ذ ة  صفي  إبراء)

وتصريف واليته.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لقنيطرة بت2ضيخ)27)أبريل)

2121)تحت ضقم)82195.

489 P

MAKKA FRUITS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

 ،A1 املقر االجتم2عي : 242، بلوك

الط2بق األول، املغرب العربي، 

القنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

ب2لقنيطرة،)تم وضع الق2نو9 األس2�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف2ت) ذات  وحيد  بشريك 

الت2لية):
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 MEKKA FRUITS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

بلوك) (،242 (: االجتم2عي) املقر 

العربي،) املغرب  األول،) الط2بق  (A1

القنيطرة.)

 وضوع الشركة):

الط2زجة) والفواكه  الخرر  ب2ئع 

ب2لجملة ونصف الجملة)؛

االستيراد والتصدير)؛

عالقة) له  كل  2  ع2 ة  وبصفة 

بنش2ط الشركة.
ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

دضهم) (111.111 في  بلغ) الشركة 

اجتم2عية) حصة  (1111 إلى)  قسم 

للواحدة،) حرضة) دضهم  (111 بقيمة)

على) و وزعة  بك2 له2،) كتتبة،)

الشرك2ء)ك2لت2لي):

السيد ضضوا9 كنو9)1111)حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد ضضوا9)

كنو9.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  تم 

ب2ملحكمة االبتدائية ب2لقنيطرة تحت)
ضقم)61381.

490 P

STE LAYT FRUITS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : 26 زاوية زنقة 

 ،E غ2ند1 وأبو بكر الصديق، عم2ضة

الشقة ضقم 21، القنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

ب2لقنيطرة،)تم وضع الق2نو9 األس2�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف2ت) ذات  وحيد  بشريك 

الت2لية):

 STE LAYT FRUITS (: التسمية)
.SARL AU

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

زنقة) زاوية  (26 (: االجتم2عي) املقر 
(،E عم2ضة) غ2ند1 وأبو بكر الصديق،)

الشقة ضقم)21،)القنيطرة.)
 وضوع الشركة):

الط2زجة) والفواكه  الخرر  ب2ئع 
ب2لجملة ونصف الجملة)؛

عالقة) له  كل  2  ع2 ة  وبصفة 
بنش2ط الشركة.

ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 
دضهم) (111.111 في  بلغ) الشركة 
اجتم2عية) حصة  (1111 إلى)  قسم 
للواحدة،) حرضة) دضهم  (111 بقيمة)
على) و وزعة  بك2 له2،) كتتبة،)

الشرك2ء)ك2لت2لي):
السيد حميد قسيني)1111)حصة.

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

قسيني.
:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  تم 
ب2ملحكمة االبتدائية ب2لقنيطرة تحت)

ضقم)61375.
491 P

STE JALILA COSMETIKS
SARL AU
تأسيس

عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 
(،2121 أبريل) (15 بت2ضيخ) ب2لقنيطرة،)
تم تأسيس شركة تحمل الخص2ئص)

الت2لية):
 STE JALILA (: التسمية)

.COSMETIKS SARL AU
الشكل الق2نوني):)ش.م.م بشريك)

واحد.
س2حة الشهداء) (: املقر االجتم2عي)
بن) التج2ض1  املركب  و27) (11 زنقة)

عمر)111) تجر)114،)القنيطرة.)
بيع) (: االجتم2عي) الهدف 
املستلز 2ت واألدوات الشبه الطبية،)

 ستحررات التجميل.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.

إلى) أسند  (: واإل ر2ء) التسيير 

جنسية) جليلة،) ن  ضي2ض  السيدة 

التعريف) لبط2قة  والح2 ل   غربية،)

.G638582(ضقم

ف2تح) تبتدئ  ن  (: امل2لية) السنة 

ين2ير إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

ضأسم2ل) حدد  (: الشركة) ضأسم2ل 

دضهم) (111.111 في  بلغ) الشركة 

 111 حصة بقيمة) (1111  قسم إلى)

وتم) ثمنه2  سدد  للواحدة،) دضهم 

اكتت2به2 وتوزيعه2 ك2لت2لي):

السيدة ضي2ض جليلة)1111)حصة.

قيد) (: التج2ض1) ب2لسجل  التقييد 

املحكمة) لدى  التج2ض1  ب2لسجل 

ضقم) تحت  ب2لقنيطرة  االبتدائية 

61351)بت2ضيخ)28)أبريل)2121.

492 P

MIRINIOUI FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
عرفي  حرض) عقد  بمقت�سى 

2121)تم) 14)أبريل) ب2لقنيطرة بت2ضيخ)

إنش2ء)شركة ذات  سؤولية  حدودة)

الخ2صي2ت) ذات  وحيد  بشريك 

الت2لية):

.MIRINIOUI FILS(:(االسم

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.

املوضوع االجتم2عي):

كراء)آالت صن2عية أو أجهزة)؛

 ق2ول تنظيف الواجه2ت املحالت)

والشقق)؛

ضد) وحم2ية   ق2ول  راقبة 

السرقة.

املدة):)99)سنة.

إق2 ة) أنوال،) ش2ضع  (23 (: املقر)

4،) يموزا،) ضقم) 11) كتب  فلوض1)

القنيطرة.)

دضهم) (111.111 (: الرأسم2ل)

فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)دضهم للحصة الواحدة.
صالح الدين  رينو1) (: الحصص)

1111)حصة.
الدين  رينو1) صالح  (: التسيير)

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة.

السجل التج2ض1 ضقم):)61327.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة.

للشركة) الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2لقنيطرة) االبتدائية   ب2ملحكمة 

27)أبريل)2121)تحت ضقم)61327.

493 P

EL KHAMMARI TRANS
بمقت�سى العقد العرفي املحرض في)

القنيطرة بت2ضيخ)31)أبريل)2121،)تم)

االتف2ق على الق2نو9 األس2�سي لشركة)

ذات الخص2ئص الت2لية):

 EL KHAMMARI (: التسمية)

.TRANS

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض):)النقل الشخ�سي.

أبو) ش2ضع  (48 (: االجتم2عي) املركز 

بكر الصديق،)إق2 ة إيم92،) كتب)2،)

القنيطرة.

دضهم) (111.111 (: الرأسم2ل)

حصة اجتم2عية) (1111  قسمة إلى)

بقيمة)111)دضهم للحصة الواحدة.

السنة االجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)

إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

االحتي2طي الق2نوني) (5% (: األضب2ح)

والب2قي بعد املداولة.

لتسيير) ق2نوني2  عي9  (: التسيير)

الشركة وملدة غير  حدودة):

والسيد) الخم2ض1  أن2س  السيد 

أيوب الخم2ض1.

املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 

أبريل) (28 االبتدائية القنيطرة بت2ضيخ)

2121)تحت ضقم)61363.

494 P
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MELLOUK CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك الوحيد

ضأسم2له2 االجتم2عي : 111.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : تجزئة املرني�سي، 

ش2ضع  حمد الخ2 س، الرقم 13، 

جرف امللحة، إقليم سيد1 ق2سم

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة شريك واحد

املؤضخ) العرفي  العقد  بموجب 

بت2ضيخ)2)أبريل)2121،)تأسست شركة)

لشريك) املسؤولية  حدودة  ذات 

الوحيد في الخص2ئص الت2لية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

MELLOUK CASH)ش.ذ.م.م ش.و.

املوضوع):)الشركة له2 كموضوع في)

املغرب كم2 في الخ2ضج):

وك2لة تحويل األ وال.

الرأسم2ل) (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

دضهم) (111.111 االجتم2عي  حدد في)

فئة) حصة  ن  (1111 على)  قسمة 

دضهم للحصة الواحدة  كتتبة) (111

ب2سم الشرك2ء)كم2 يلي):

الشرك2ء):

دضهم) (111.111 كريم  لوك)

1111)حصة.

املقر االجتم2عي):)تجزئة املرني�سي،)

 13 الرقم) الخ2 س،) ش2ضع  حمد 

جرف امللحة،)إقليم سيد1 ق2سم.

املدة):) دة الشركة  حددة في)99 

سنة ابتداء) ن يوم التأسيس.

ويسيره2) الشركة  يدير  (: اإلداضة)

السيد كريم  لوك ملدة غير  حددة.

لالحتي2طي الق2نوني) (%5 (: األضب2ح)

لقراض) تبع2  ير2ف  أو  يوزع  والب2قي 

الشريك الوحيد أو الشرك2ء.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

االبتدائية) ب2ملحكمة  الق2نوني 
ببلقصير1،)وقيدت ب2لسجل التج2ض1)

تحت ضقم)579)بت2ضيخ)28)أبريل)2121.
بمث2بة  قتطف وبي92

املسير الوحيد

495 P

VONIDYSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
املقر االجتم2عي :  تجر ضقم 72، 
إق2 ة ي2سمي9  ول، زاوية زنقة 

ادضيس األكبر و وال1 عبد الرحم92، 
القنيطرة

السجل التج2ض1 ضقم 48313
تفويت حصص اجتم2عية

تعيي9  سير جديد
الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
 VONIDYSE لشركة) الع2د1  الغير 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد،)تقرض  2 يلي):
 1111 تفويت) على  املص2دقة 
السيد) في  لك  اجتم2عية  حصة 
السيدة) لف2ئدة  احمد،) صيك2ك 

ف2طمة الزهراء)بلخير1.
صيك2ك) السيد  استق2لة  قبول 
احمد وتعيي9 السيدة ف2طمة الزهراء)

بلخير1  سيرة وحيدة للشركة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
السجل) تحت  ب2لقنيطرة  االبتدائية 

التج2ض1 ضقم)48313.
496 P

KIVU IMMOBILIER
SARL

تأسيس شركة
في) عرفي  ؤضخ  عقد   بمقت�سى 
تأسيس) تم  بسال،) (2121 أبريل) (12
شركة))ذات املسؤولية املحدودة التي)

تحمل الخص2ئص الت2لية):
 KIVU IMMOBILIER (: التسمية)

.SARL
الهدف االجتم2عي):

 روج عق2ضات)؛
استيراد وتصدير.

ضأس امل2ل):)111.111)دضهم.
ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.
املقر االجتم2عي):)الط2بق األض�سي،)
بوشوك،) (،23 عم2ضة) (54 بوتيك ضقم)

طريق  هدية،)سال.

التسيير):)السيد ادضيس الكوضد1،)

(،1959 ين2ير) ف2تح  بت2ضيخ  املزداد 

ضقم) الوطنية  للبط2قة  الح2 ل 

الس2كن ب سعيد حجي،) (،G95798

سال) القنيطرة،) طريق  (،5 ضقم) فيال 

املزدادة) الكوضد1،) دني2  السيدة  أو 

الح2 لة) (،1991 سبتمبر) (11 بت2ضيخ)

 AB353431 ضقم) الوطنية  للبط2قة 

الس2كنة بفرنس2.

التسجيل) تم  (: التج2ض1) السجل 

ب2لسجل التج2ض1 ب2ملحكمة التج2ضية)

تحت) (2121 أبريل) (26 بت2ضيخ) بسال 
ضقم)33511)ضقم اإليداع)36487.

497 P

ISLAH TADO
SARL

تأسيس شركة
في) عرفي  ؤضخ  عقد   بمقت�سى 

تأسيس) تم  بسال،) (2121 أبريل) (9

شركة))ذات املسؤولية املحدودة التي)

تحمل الخص2ئص الت2لية):

.ISLAH TADO SARL(:(التسمية

الهدف االجتم2عي):

 ق2ول في أشغ2ل البن2ء)؛

التنظيف والبستنة)؛

استيراد وتصدير.
ضأس امل2ل):)111.111)دضهم.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.

دك2لة،) تجزئة  (: االجتم2عي) املقر 

امليك2نيك) بج2نب  دضسة  لبراهمة،)

والفالحة،)سال.

التسيير):)السيد ابراهيم ايت لالهرة،)

(،1966 ين2ير) ف2تح  بت2ضيخ  املزداد 

ضقم) الوطنية  للبط2قة  الح2 ل 

السالم،) حي  ب  الس2كن  (،PB2243
12،)سال) 976،)قط2ع) ضقم) (23 بلوك)

بت2ضيخ) املزداد  وابي،) والسيد  حمد 

الح2 ل للبط2قة) (،1978 نوفمبر) (14

الس2كن ب) (UC61777 الوطنية ضقم)

(،2 إق2 ة النج2ح) (47 عم2ضة) (8 شقة)

املحيط،)العي2يدة،)سال.

التسجيل) تم  (: التج2ض1) السجل 
ب2لسجل التج2ض1 ب2ملحكمة التج2ضية)
تحت) (2121 أبريل) (26 بت2ضيخ) بسال 

ضقم)33517)ضقم اإليداع)36489.
498 P

EXTRA ACCESSOIRE
SARL

تأسيس شركة
في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
البير2ء،) ب2لداض  (2121 8) 2ضس)
املسؤولية) ذات  ( تأسيس شركة) تم 
الخص2ئص) تحمل  التي  املحدودة 

الت2لية):
 EXTRA ACCESSOIRE(:(التسمية

.SARL
الهدف االجتم2عي):

ت2جر عق2قير واكسسواضات وقطع)
 نفصلة  ن الفوالذ املق2ول للصدأ)؛

استيراد وتصدير.
ضأس امل2ل):)111.111)دضهم.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النه2ئي.

سيد1  و ن) (: االجتم2عي) املقر 
ن2فع،) ابن  عقبة  ش2ضع  الجديد،)
الداض) (187/185 الرقم) (4 املجموعة)

البير2ء.
التسيير):)عبد الغني نعن2عة،)املزداد)
الح2 ل) (،1981 ديسمبر) (19 بت2ضيخ)
(،AB515943 ضقم) الوطنية  للبط2قة 
الف،) قط2ع  الرحمة،) بحي  الس2كن 

تجزئة واد الذهب،)ضقم)33،)سال.
التسجيل) تم  (: التج2ض1) السجل 
ب2لسجل التج2ض1 ب2ملحكمة التج2ضية)
ب2لداض البير2ء)بت2ضيخ)15)أبريل)2121 
اإليداع) ضقم  (774559 ضقم) تحت 

.14287
499 P

ديوا9 األست2ذ  حمد بهردة
املوثق ب2لرب2ط

JAB ET SAN DISTRIBUTION
ش.م.م ذات شريك وحيد

تحويل  قر الشركة
I)-)بموجب القراض االستثن2ئي للشريك)
عقد) بموجب  املكتب  تلق2ه  الوحيد 
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توثيقي بت2ضيخ)23)أكتوبر)2121،)قرض)

 JAB ET SAN(الشريك الوحيد لشركة

DISTRIBUTION)ش.م.م ذات شريك)

دضهم،) (111.111 ضأسم2له2) وحيد،)

املحيط) الرب2ط،) االجتم2عي   قره2 

املركز) الخط2بي،) الكريم  عبد  ش2ضع 

التج2ض1 املحيط،) حل ضقم)29) 2 يلي):

 تحويل  قر الشركة االجتم2عي إلى):)

ش2ضع  حمد) املنزه،) جم2عة  تم2ضة،)

الخ2 س،)بس2تي9 املنزه،)سوق املنزه،)

املتجرين املج2وضين)23)و24.

تم اإليداع) (: اإليداع الق2نوني) (- (II

الق2نوني ب2ملحكمة التج2ضية ب2لرب2ط)

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (28 بت2ضيخ)

.4716
للخالصة والبي92

األست2ذ  حم بهردة،) وثق

500 P

STE SEDRATI OMAR ET FILS

S.O.F.D SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضقم التقييد ب2لسجل التج2ض1 : 

31639

الع2م) الجمع  ملحرر  طبق2 

االستثن2ئي املنعقد في)8)فبراير)2121 

 STE SEDRATI OMAR ET لشركة)

FILS S.O.F.D)شركة ذات  سؤولية)

 حدودة تقرض  2 يلي):

إعال9 وف2ة املرحوم السيد  حمد)

يوسف السدضاتي.

الشريك) حصص  تخصيص 

املتوفى):

السيد عمر السدضاتي)1333)حصة،)

السيدة ف2طمة الزهراء)عس2س)1333 

حصة،)السيدة سميرة ع2شوض)1111 

السدضاتي) الزهراء) ف2طمة  حصة،)

 1778 حصة،) ريم السدضاتي) (1778

حصة،) الك السدضاتي)1778)حصة.

لرأس) الجديد  التوزيع  التأكيد 

امل2ل):

 13333 السدضاتي) عمر  السيد 

حصة،)السيد حسن السدضاتي)9111 

حصة،)السيدة ف2طمة الزهراء)عس2س)

السيدة سميرة ع2شوض) 1333)حصة،)

1111)حصة،)ف2طمة الزهراء)السدضاتي)

 1778 السدضاتي) حصة،) ريم  (1778

حصة،) الك السدضاتي)1778)حصة.

تعديل اإلداضة املشتركة والتوقيع):

عمر) السيد  املس2عد  املدير 

السدضاتي والسيد حسن السدضاتي.

توسيع نش2ط الشركة.

تحيي9 الق2نو9 األس2�سي للشركة.

وقد تم اإليداع الق2نوني لدى ك2تب)

الربط ب2ملحكمة التج2ضية ب2لرب2ط في)

27)أبريل)2121)تحت ضقم)4685.

501 P

STE B.S INOX
SARL

شركة) لشرك2ء) الع2م  الجمع  قرض 

بت2ضيخ) بتم2ضة  املنعقد  (B.S INOX 

ذات) شركة  (2121 فبراير) (25
ضأسم2له2)  سؤولية  حدودة،)

 13 برقم) الك2ئنة  دضهم،) (111.111

تجزئة الحرقيي9 سكتوض)6)حي املغرب)

العربي،)تم2ضة اتخ2ذ القراضات الت2لية)

ب2لترا�سي واإلجم2ع):

تفويت الحصص):)

 ن السيد هش2م ك2د1 إلى السيد)

111%) 2 يع2دل) حفيظ عالة بنسبة)

الواحد) السهم  قيمة  سهم  (1111

تقسيم) أصبح  بحيث  دضهم  (111

الحصص ك2آلتي):

السيد حفيظ عالة)1111)حصة.

تغييير  سير الشركة):

استق2لة السيد هش2م ك2د1  ن)

تعيي9) وتم  للشركة  كمسير   نصبه2 

وحيد) كمسير  عالة  حفيظ  السيد 

للشركة.

تغيير الشكل الق2نوني للشركة):

 ن شركة ذات  سؤولية  حدودة)

إلى شركة ذات  سؤولية  حدودة  ن)

شريك واحد.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 2121 أبريل) (22 بتم2ضة) االبتدائية 

تحت ضقم)5488.
502 P

STE SAFAOLIVES
SARL AU

تأسيس شركة
وضع) (2121 أبريل) (21 بت2ضيخ) تم 
ق2نو9  نظم لشركة ذات املسؤولية)
ب2ملميزات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الت2لية):
 STE SAFAOLIVES (: التسمية)

.SARL AU
الهدف):)ص2نع  صبرات غذائية.

املقر االجتم2عي):)دواض القبة،)اوالد)
الكر9،)قلعة السراغنة.

سنة تبتدئ  ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)
21)أبريل)2121.

 111.111 (: االجتم2عي) الرأسم2ل 
دضهم  قسم على)1111)سهم  ن فئة)

111)دضهم  وزع ك2آلتي):
السيد  حمد ضفيق)1111)حصة.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)
31)ديسمبر.

السيد) طرف  تسير  ن  (: اإلداضة)
 حمد ضفيق.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
يوم) السراغنة  لقلعة   االبتدائية 
28)أبريل)2121)تحت ضقم)2121/178 

ضقم السجل التج2ض1)4539.
503 P

أورميكونيس دومينكو خيمينيز 
ماروك

 HORMIGONES DOMINGO
GIMENEZ MAROC SARL
شركة ذات  سؤولية  حدودة
ضأسم2له2 : 7.111.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : تجزئة 94، الحي 
الصن2عي تيط  ليل، الداض البير2ء
 السجل التج2ض1 : الداض البير2ء 

ضقم 163991
تنقيح القواني9 األس2سية

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
18) 2ضس االستثن2ئي املنعقد بت2ضيخ)

لشركة) االجتم2عي  ب2ملقر  (2121  

أوض يكونيس دو ينكو خيمينيز  2ضوك

 HORMIGONES DOMINGO
قرض) (GIMENEZ MAROC SARL 

 2 يلي):

تنقيح القواني9 األس2سية للشركة.

تفويت السلط.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2لداض) التج2ضية  املحكمة  ضبط 

البير2ء)بت2ضيخ)26)أبريل)2121)تحت)
ضقم)775738.

للخالصة والبي92

املسير

504 P

ألطيرنا تيفا ميديطيرانيا
 ALTERNATIVA MEDITERRANEA

SARL AU

تأسيس شركة  حدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي  حرض ب2لداض)

تم) (2121 فبراير) (26 بت2ضيخ) البير2ء)

لشركة) األس2سية  القواني9  وضع 

شريك) ذات  املسؤولية   حدودة 

وحيد ب2ملواصف2ت الت2لية):

الشكل الق2نوني):)شركة  حدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.

ألطيرن2) (: االجتم2عية) التسمية 

 ALTERNATIVA تيف2  يديطيراني2)

.MEDITERRANEA

الهدف االجتم2عي):)تقديم خد 2ت)

النهوض) إط2ض  في  واملواكبة  املس2ندة 

املتعلقة) والتج2ضة  األعم2ل  في  ج2ل 

ب2لشرك2ت األجنبية في املغرب.

املقر االجتم2عي):)ش2ضع ابن سين2،)

(،6 79،)شقة) الط2بق الث2ني،)العم2ضة)

أكدال،)الرب2ط.

الرأسم2ل):) حدد في)11.111)دضهم)

 111 111)حصة  ن فئة)  قسم إلى)

دضهم للحصة الواحدة  كتتبة و حرضة)

كلي2  ن طرف الشريك الوحيد.

سنة تبتدئ  ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التج2ض1 إال إذا)

تم حله2 أو تمديده2.
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السيدة إجالل الف2�سي) (: الشرك2ء)

املزدادة) جنسيته2  غربية،) الفهر1،)

تطوا9،) في  (1976 يوليو) (17 بت2ضيخ)

ضقم) اإلق2 ة  لبط2قة  الح2 لة 
L315657،)الس2كنة ب2لعم2ضة)27)زنقة)

واد املخزين،)شقة)7،)أكدال،)الرب2ط.

إجالل) للسيدة  عهد  (: التسيير)

الف2�سي الفهر1 كمسيرة للشركة ملدة)

غير  حددة.

يتم) (: األضب2ح) وتوزيع  تخصيص 

بواسطة قراض الشريك الوحيد توزيع)

الخس2ئر) خصم  بعد  الص2في  الربح 

احتي2ط) استخالص  وبعد  الس2بقة 

5%) ن األضب2ح.

تبتدئ  ن) (: االجتم2عية) السنة 

كل) ديسمبر  ن  آخر  إلى  ين2ير  ف2تح 

سنة.

بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

ب2لسجل) الشركة  وتسجيل  (4475

تحت) املحكمة  نفس  لدى  التج2ض1 
ضقم)151413.

للخالصة والبي92

املسيرة

504P مكرر

سيرفاليسا ماروك
SERVALESA MAROC SARL AU

 شركة  حدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
ضأسم2له2 : 291.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : 11، زنقة 

الوحدة، إق2 ة اإل 2م علي، الشقة 
ضقم 2، الداض البير2ء

السجل التج2ض1 :  ضقم 236627

تصفية للشركة
الشريك) قراض  بمقت�سى  حرر 

سيرف2ليس2  2ضوك لشركة  الوحيد 

 SERVALESA MAROC SARL AU
 الص2دض بت2ضيخ)13)أكتوبر)2121،))تقرض)

 2 يلي):

فحص الحس2ب2ت واملص2دقة على)

تقرير  صفي الشركة.

وإبراء) للشركة  النه2ئية  التصفية 

ذ ة  صفيه2.

الشركة  ن) على  التشطيب 

السجل التج2ض1.

تفويت السلط.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2لداض) التج2ضية  املحكمة  ضبط 

 2121 ديسمبر) (11 بت2ضيخ) البير2ء)

تحت ضقم)757137.
للخالصة والبي92

املصفي

505 P

STE Q.N.A NAMAA
في) عرفي  سجل  عقد  بمقت�سى 

الرب2ط قد تم وضع) (2121 أبريل) (5

تحمل) لشركة  األس2�سي  الق2نو9 

الخص2ئص الت2لية):

.STE Q.N.A NAMAA(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نونية) الصفة 

 سؤولية  حدودة ذو شريك وحيد.

الهدف االجتم2عي):

 ق2ول ب2ألنشطة الفالحية)؛

اإلنع2ش العق2ض1)؛

استغالل املن2جم واملق2لع.

ضأس امل2ل):)111.111)دضهم  قسمة)

دضهم) (111 حصة  ن فئة) (1111 إلى)

للحصة الواحدة  قسمة كم2 يلي):

 1111 قصداو1) السيدة  ريم 

حصة.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

التأسيس.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

ابن) عمر  زنقة  (: االجتم2عي) املقر 

الخط2ب،)ضقم)58،)بط2نة،)سال.

التسيير):) ريم قصداو1.

تم اإليداع الق2نوني بكت2بة الربط)

بت2ضيخ) االبتدائية سال  املحكمة   لدى 

29)أبريل)2121)تحت ضقم)473.

505P مكرر

بروييكتوس إ إنسطلسيونيس 
إلكتريكاس ماروك

 PROYECTOS E INSTALACIONES
ELECTRICAS MAROC

 شركة  حدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

 قره2 االجتم2عي : 14 ش2ضع ب2ضيس، 
الط2بق 7، ضقم 75، الداض البير2ء

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم
السجل التج2ض1 :  الداض البير2ء

ضقم 317861
تصفية الشركة

الشريك) قراض  بمقت�سى  حرر 
بروييكتوس) لشركة  الوحيد 
إلكتريك2س) إنسطلسيونيس  إ 
 PROYECTOS E  2ضوك)
 INSTALACIONES ELECTRICAS
15) 2ضس) بت2ضيخ) الص2دض  (MAROC
تقرض) ( االجتم2عي،) بمقره2  (2121 

 2 يلي):
فحص الحس2ب2ت واملص2دقة على)

تقرير  صفي الشركة.
وإبراء) للشركة  النه2ئية  التصفية 

ذ ة  صفيه2.
الشركة  ن) على  التشطيب 

السجل التج2ض1.
تفويت السلط.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 
الداض) التج2ضية  املحكمة  ضبط 
البير2ء)بت2ضيخ)28)أبريل)2121)تحت)

ضقم)776115.
للخالصة والبي92

املسير

506 P

ANAWRAS CAR
SARL

س.ت الرب2ط : 112177
حل الشركة

حرض) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1
قرض) (،2121 31) 2ضس) في) ب2لرب2ط 
لشركة) االستثن2ئي  الع2م  الجمع 
ANAWRAS CAR)ش.ذ.م.م ضأسم2له2)
أكدال،) الرب2ط  دضهم،) (511.111
الرقم)3)زنقة سبو،)الشقة)13،) 2 يلي):

الفسخ املسبق وتصفية الشركة.

ب2لرب2ط) التصفية  تحديد  قر 

أكدال،)الرقم)3،)زنقة سبو،)الشقة)13.

اله2د1) ابوضبيعة  السيد  تعيي9 
بدو9) للشركة  كمصفي  علي  فرج 

 ق2بل.

2)-)تم اإليداع الق2نوني لدى كت2بة)

ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (29 بت2ضيخ)

.114281
 ن أجل االستخالص والبي92

506P مكرر

ATELIER CROC MAROC
SA

تأسيس شركة  جهولة االسم
I)-)بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ ب2لداض)

 2121 ف2تح  2ضس) بت2ضيخ  البير2ء)

و سجل به2،)تم تأسيس شركة  جهولة)

االسم):

 ATELIER CROC (: التسمية) (- (1

.MAROC

2)-)الشكل):)شركة  جهولة االسم.

زنقة علي) (8 (: املقر االجتم2عي) (- (3

سي2ل،) بلي9  إق2 ة  الرزاق،) عبد 

الط2بق الث2ني،)الداض البير2ء.

4)-)املوضوع):)الغرض  ن الشركة)

هو):

املنتج2ت) وتسويق  وتوزيع  إنت2ج 
الغذائية على وجه الخصوص ودو9)

يسمى  نتج2ت) على  2  االقتص2ض 

املعجن2ت والحلوي2ت)؛

تج2ضية،) كل عملية  العموم  وعل 

عالقة) له2  وعق2ضية  صن2عية،) 2لية 

ب2ملوضوع) غير  ب2شرة  أو   ب2شرة 

نش2ط) تعزيز  أجل  الرئي�سي  ن 

الشركة.

5)-)الشرك2ء):

 RETAIL HOLDING الشركة)

املسجلة) االسم  شركة  جهولة 

ب2لسجل التج2ض1 ب2لرب2ط تحت ضقم)

62411)والتي يمثله2 السيد زهير بن2ني)

بصفته املدير الع2م)؛
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الشركة)ALJIA GOURMET)شركة)
املسجلة) ذات  سؤولية  حدودة 
ب2لسجل التج2ض1 ب2لداض البير2ء)تحت)
السيد) يمثله2  والتي  (491193 ضقم)

شكيب العلج بصفته  سير)؛
السيد زهير بن2ني،)الح2 ل لبط2قة)

التعريف الوطنية ضقم)C32941)؛
الح2 ل) العلج،) شكيب  السيد 
ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

BK8194)؛
الح2 ل) السيد ضي2ض العيس2و1،)
ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

A355394)؛
الح2 لة) بنعيش،) لبنى  السيدة 
ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

.BE731924
تم تحديد) (: ضأسم2ل الشركة) (- (6
ضأسم2ل الشركة بمبلغ)311.111)دضهم)
وهي  قسمة إلى)3111)حصة ب)111 
كله2  كتتبة) دضهم للحصة الواحدة،)
و ؤداة  ن طرف الشرك2ء)بم2 يتن2سب)

 ع الشرك2ء)وعلى النحو الت2لي):
 Retail Holding 1498 الشركة)

سهم)؛
 ALJIA GOURMET الشركة)

1498)سهم)؛
السيد زهير بن2ني حصة واحدة)؛

حصة) العلج  شكيب  السيد 
واحدة)؛

حصة) العيس2و1  ضي2ض  السيد 
واحدة)؛

حصة) بنعيش  لبنى  السيدة 
واحدة.

7)-) دة الشركة):)99)سنة ابتداء)
 ن تقييد الشركة ب2لسجل التج2ض1.

8)-) جلس اإلداضة،)ضئيس  جلس)
اإلداضة واملدير الع2م):)عي9 املس2همو9)
كأعر2ء)ملجلس اإلداضة للشركة ملدة)
العلج،) شكيب  السيد  (: سنوات) (3
ضي2ض) السيد  بن2ني،) زهير  السيد 

العيس2و1 والسيدة لبنى بنعيش.
تم تعيي9 في أول اجتم2ع ملجلس)
كرئيس) (2121 2) 2ضس) في) اإلداضة 
واليته) فترة  طوال  اإلداضة  ملجلس 
كمدير) وعي9  العلج  شكيب  السيد 
الخي2ض1،) بدض  السيد  حمد  ع2م 

ح2 ل لبط2قة التعريف الوطنية ضقم)
ضئيس) والية  طوال  دة  (A631866

 جلس اإلداضة.
وتوزيع) االحتي2ط2ت  تكوين  (- (9
لتكوين) (%5 سحب) يتم  (: األضب2ح)
توفير) يتم  الق2نوني،) االحتي2طي 
سيحددو9) الذين  للشرك2ء) الرصيد 
النسبة املئوية التي سيتم توزيعه2 أو،)

عند االقتر2ء)لالحتي2ط2ت.
بسجل) الق2نوني  اإليداع  تم  (- (II
املحكمة التج2ضية ب2لداض البير2ء)وتم)
تسجيل الشركة في السجل التج2ض1)

ب2لداض البير2ء)تحت ضقم)499315.
بمقت�سى  قتطف وبي92

 جلس اإلداضة

507 P

SALEMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بت2ضيخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة)) (،2121 أبريل) (19
ذات  سؤولية  حدودة خص2ئصه2)

ك2لت2لي):
.SALEMI(:(1)-)التسمية

-)الشكل الق2نوني):)شركة ذات) (2
 سؤولية  حدودة.

البن2ء) في  :) ق2ول  الهدف) (- (3
واألشغ2ل.

النوض،) حي  (: االجتم2عي) املقر  (- (4
زنقة)4)ضقم)278،)سال.

5)-)ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)
 قسمة ك2لت2لي):

السيد  و�سى الحفي92)511)حصة)؛
السيد  حمد سلمي)511)حصة.

6)-)املدة):)99)سنة.
السيد) تعيي9  تم  (: التسيير) (- (7
للبط2قة) الح2 ل  سلمي،)  حمد 
والسيد) (AE183141 ضقم) الوطنية 
للبط2قة) الح2 ل  الحفي92،)  و�سى 
AE51457) سيرين) ضقم) الوطنية 

للشركة ملدة غير  حدودة.
تم تسجيل الشركة ب2لسجل التج2ض1)
ضقم) تحت  بسال  االبتدائية  للمحكمة 

36529)بت2ضيخ)29)أبريل)2121.
508 P

 COMPAGNIE
 D’INVESTISSEMENT
HOTELIER DU SUD

SARL AU
تأسيس شركة

بت2ضيخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
15)أبريل)2121)تم إنش2ء)شركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ب2لخص2ئص الت2لية):
 COMPAGNIE (: التسمية)
 D’INVESTISSEMENT( HOTELIER

.DU SUD
الشركة) هدف  يتعلق  (: النش2ط)

ب2ملغرب وب2لخ2ضج ب):
جميع أنشطة اإليواء)السي2حي.

(،418 الرقم) (: االجتم2عي) املقر 
عم2ضة سمية،)ش2ضع الوالء،)الشقة)2،)

الداخلة.
سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
ضأس امل2ل):)حدد في  بلغ)111.111 
دضهم  قسم إلى)1111)حصة  ن فئة)

111)دضهم للواحدة.
ض�سى) السيد  (: امل2ل) ضأس  توزيع 

الحيطي)1111)حصة.
تم تعيي9 السيد ض�سى) (: التسيير)

الحيطي كمسير للشركة.
تبتدئ  ن) (: االجتم2عية) السنة 

ف2تح ين2ير وتنتهي في)31)ديسمبر.
ب2ملحكمة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
بت2ضيخ) الذهب  بواد   االبتدائية 
28)أبريل)2121)تحت ضقم)2121/696 
وب2لسجل التج2ض1 تحت ضقم)18151.
509 P

FONTAINE 78
ش.م.م 

ضأسم2له2 : 11.111 دضهم
36 تجزئة ضاضية، ضقم 36 و38 

الشقة 16،  رس الخير
تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة
لدى) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
سع2د،) ازهير1  األست2ذة  املوثقة 
 وثقة بتم2ضة بت2ضيخ)24) 2ضس)2121،

 FONTAINE قد تم تأسيس شركة) (
ذات  سؤولية  حدودة بشريك) (78

وحيد ذات الخص2ئص الت2لية):
الشركة) اتخذت  (: التسمية)
ذات) شركة  (FONTAINE 78 اسم)

 سؤولية  حدودة.
تسيير  قهى،) (: الشركة) غرض 
حلوي2ت و ثلج2ت ووجب2ت خفيفة،)
األعم2ل) جميع  ع2 ة  وبصفة 
امل2لية،) الصن2عية  التج2ضية،)

املنقوالت والعق2ضات املرتبطة به2.
 قر االجتم2عي):)36)تجزئة ضاضية،)
ضقم)36)و38)الشقة)16،) رس الخير.
دضهم) (11.111 (: ضأسم2ل الشركة)
 قسمة إلى)111)حصة  ن فئة)111 

دضهم.
 دة الشركة):)99)ع2م.

كريمة) السيدة  (: الشركة)  سير 
فليح ملدة ثالث سنوات.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
الق2نوني للشركة ب2ملحكمة االبتدائية)
تحت) (2121 أبريل) (27 بتم2ضة بت2ضيخ)

ضقم)132833.
510 P

BOOGEYLAND
SARL

في) توثيقي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
قد) (2121 أبريل) (22 بت2ضيخ) الرب2ط 
ذات  سؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 حدودة.
البر جة) (: االجتم2عي) الهدف 

واإلضش2د والخد 2ت املعلو 2تية.
دضهم) (11.111 (: ضأسم2ل الشركة)
 قسمة إلى)111)حصة  ن فئة)111 

دضهم للحصة الواحدة.
عم2د بوكط2ية)51)حصة)؛

ضيم اضزين)51)حصة.
زنقة) (،8 شقة) (31 إق2 ة) (: املقر)
 وال1 احمد لوكيلي،)حس92،)الرب2ط.
الح2 ل) عزيز،) الرحيمي  (: املسير)

.C718117(ل.ب.ت.و ضقم
(: التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

151521)الرب2ط.
511 P



9763 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

THE BENEFICIAL TREES
SARL

في) توثيقي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 

قد) (2121 أبريل) (22 بت2ضيخ) الرب2ط 

ذات  سؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 حدودة.

استغالل) (: االجتم2عي) الهدف 

األضا�سي الفالحية.
ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)

فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)دضهم للحصة الواحدة.

الزوين عبد السالم)511)حصة)؛

الزوين ادضيس)511)حصة.
زنقة) (،8 شقة) (31 إق2 ة) (: املقر)

 وال1 احمد لوكيلي،)حس92،)الرب2ط.

املسير):)الزوين ادضيس
(: التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

151523)الرب2ط.

512 P

 STE CHAMS

GARDIENNAGE
SARL AU

شمس ك2ضدين2ج

تأسيس
طبق2 ملقتري2ت الق2نو9 األس2�سي)
تقرض) (2121 17) 2ضس) املؤضخ بت2ضيخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

له2) الوحيد  للشريك  املحدودة 

الخص2ئص الت2لية):

 STE CHAMS (: التسمية)

.GARDIENNAGE SARL AU

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.

الغرض االجتم2عي):) ق2ول الحراسة.

شمس) تجزئة  (17 (: العنوا9)

املحيط،)العي2يدة،)سال.
ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)

 قسم إلى)1111)حصة  ن فئة)111 

دضهم للحصة الواحدة.

الشرك2ء):)كرير ع2دل)1111)حصة.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

وضع السجل التج2ض1.

عي9 السيد كرير ع2دل) (: التسيير)
 ديرا للشركة ملدة غير  حدودة.

التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  تم 
ب2ملحكمة االبتدائية بسال تحت ضقم)

33525)بت2ضيخ)26)أبريل)2121.
513 P

 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

STE RACHLUXE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
العنوا9 : دواض قرية بن عودة، سوق 

أضبع2ء الغرب
سجل تج2ض1 : 27139

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بسوق) واملسجل  (2121 24) 2ضس)
األضبع2ء)الغرب بت2ضيخ)5)أبريل)2121،)
وضع الق2نو9 األس2�سي لشركة ذات)
واحد) بشريك   سؤولية  حدودة 
حيث) (»RACHLUXE TRANS«
تحمل) لشركة  تأسيس  (: يلي) تم  2 

الخص2ئص الت2لية):
 RACHLUXE« (: التسمية)

.»TRANS
ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة بشريك واحد.
 111.111 في) حدد  (: امل2ل) ضأس 
قسمة) (1.111 إلى) دضهم  قسمة 
اجتم2عية  ن فئة)111)دضهم لف2ئدة):

 1111 (: ضشيد) حرب2ل  السيد 
حصة.

نقل املستخد ي9 ونقل) (: الهدف)
البر2ئع.

بن  قرية  دواض   : االجتم2عي) املقر 
عودة، سوق أضبع2ء الغرب.

املدة):)99)سنة.
التسيير):)عي9 السيد حرب2ل ضشيد)
الوحيد) GB174575) سير  بط2قته)

للشركة.
التسجيل) الق2نوني  ع  اإليداع 
ب2لسجل التج2ض1):)تم بكت2بة الربط)
أضبع2ء) بسوق  االبتدائية  ب2ملحكمة 
2121)تحت) 22)أبريل) )بت2ضيخ) الغرب)
 27139 ضقم)285)ب2لسجل الترتيبي و)

ب2لسجل التحليلي.
514 P

 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

STE SOFIMACH TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

العنوا9 : دواض اوالد بن السبع الر ل 

العتع2ت، سوق أضبع2ء الغرب

سجل تج2ض1 : 27115

 8 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير)2121)واملسجل بسوق األضبع2ء)

(،2121 فبراير) (11 بت2ضيخ) الغرب 

وضع الق2نو9 األس2�سي لشركة ذات)

واحد) بشريك   سؤولية  حدودة 

حيث) (»SOFIMACH TRANS«

تحمل) لشركة  تأسيس  (: يلي) تم  2 

الخص2ئص الت2لية):

 SOFIMACH« (: التسمية)

.»TRANS

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة بشريك واحد.

 111.111 في) حدد  (: امل2ل) ضأس 

قسمة) (1.111 إلى) دضهم  قسمة 

اجتم2عية  ن فئة)111)دضهم لف2ئدة):

 1111 (: السيد ا شيش  صطفى)

حصة.

الهدف):)نقل املستخد ي9.

ابداوة  دواض   : االجتم2عي) املقر 

أضبع2ء  سوق  الشوافع،  السع2د1 

الغرب.

املدة):)99)سنة.

ا شيش) السيد  عي9  (: التسيير)

GB48449) سير) بط2قته)  صطفى 

الوحيد للشركة.

التسجيل) الق2نوني  ع  اإليداع 

ب2لسجل التج2ض1):)تم بكت2بة الربط)

أضبع2ء) بسوق  االبتدائية  ب2ملحكمة 

الغرب))بت2ضيخ)24)فبراير)2121)تحت)

 27115 ضقم)132)ب2لسجل الترتيبي و)

ب2لسجل التحليلي.

515 P

 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

STE RKAB TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

العنوا9 : اوالد بن السبع الر ل 

العتع2ت، سوق أضبع2ء الغرب

سجل تج2ض1 : 27141

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بسوق) واملسجل  (2121 2)أبريل)

األضبع2ء)الغرب بت2ضيخ)8)أبريل)2121،)

وضع الق2نو9 األس2�سي لشركة ذات)

واحد) بشريك   سؤولية  حدودة 

(: حيث تم  2 يلي) (»RKAB TRANS«

الخص2ئص) تحمل  لشركة  تأسيس 

الت2لية):

.»RKAB TRANS«(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة بشريك واحد.

 111.111 في) حدد  (: امل2ل) ضأس 

قسمة) (1.111 إلى) دضهم  قسمة 

اجتم2عية  ن فئة)111)دضهم لف2ئدة):

 1111 (: الخم2لي) ضك2ب  السيد 

حصة.

الهدف):)نقل املستخد ي9.

بن  اوالد  دواض   : االجتم2عي) املقر 

سوق  العتع2ت،  الر ل،  السبع، 

أضبع2ء الغرب.

املدة):)99)سنة.

ضك2ب) السيد  عي9  (: التسيير)

GB131113) سير) بط2قته) الخم2لي 

الوحيد للشركة.

التسجيل) الق2نوني  ع  اإليداع 

ب2لسجل التج2ض1):)تم بكت2بة الربط)

أضبع2ء) بسوق  االبتدائية  ب2ملحكمة 

2121)تحت) 22)أبريل) )بت2ضيخ) الغرب)

 27141 ضقم)286)ب2لسجل الترتيبي و)

ب2لسجل التحليلي.

516 P
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 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

 STE MIRAGE BARGACH

TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
العنوا9 : دواض الشق2قفة سوق 

الثالث2ء الغرب سيد1 عالل الت2ز1، 

سوق أضبع2ء الغرب

سجل تج2ض1 : 27117

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بسوق) واملسجل  (2121 25) 2ضس)

األضبع2ء)الغرب بت2ضيخ)5)أبريل)2121،)

وضع الق2نو9 األس2�سي لشركة ذات)

واحد) بشريك   سؤولية  حدودة 

 »MIRAGE BARGACH TRANS«

لشركة) تأسيس  (: يلي) تم  2  حيث 

تحمل الخص2ئص الت2لية):

 MIRAGE BARGACH«(:(التسمية

.»TRANS

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة بشريك واحد.
 111.111 في) حدد  (: امل2ل) ضأس 

قسمة) (1.111 إلى) دضهم  قسمة 

اجتم2عية  ن فئة)111)دضهم لف2ئدة):

 1111 (: برك2ش  يلود) السيد 

حصة.

الهدف):)نقل املستخد ي9.

دواض الشق2قفة) (: املقر االجتم2عي)

عالل) سيد1  الغرب  الثالث2ء) سوق 

الت2ز1،)سوق أضبع2ء)الغرب.

املدة):)99)سنة.

برك2ش) السيد  عي9  (: التسيير)

GB147191) سير) بط2قته)  يلود 

الوحيد للشركة.

التسجيل) الق2نوني  ع  اإليداع 

ب2لسجل التج2ض1):)تم بكت2بة الربط)

أضبع2ء) بسوق  االبتدائية  ب2ملحكمة 

2121)تحت) 13)أبريل) )بت2ضيخ) الغرب)
 27117 ضقم)251)ب2لسجل الترتيبي و)

ب2لسجل التحليلي.
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 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

STE SEKATRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

العنوا9 : دواض القب2لة سيد1  حمد 

لحمر، سوق أضبع2ء الغرب

سجل تج2ض1 : 27147

 14 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

أبريل)2121)واملسجل بسوق األضبع2ء)

(،2121 أبريل) (19 بت2ضيخ) الغرب 

وضع الق2نو9 األس2�سي لشركة ذات)

 »SEKATRAV«  سؤولية  حدودة)

لشركة) تأسيس  (: يلي) تم  2  حيث 

تحمل الخص2ئص الت2لية):

.»SEKATRAV«(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة.

 111.111 في) حدد  (: امل2ل) ضأس 

قسمة) (1.111 إلى) دضهم  قسمة 

اجتم2عية  ن فئة)111)دضهم لف2ئدة):

 511 (: كريمة) الش2فعي  السيدة 

حصة.

السيد السدضاو1):)511)حصة.

الهدف):)أشغ2ل  ختلفة.

القب2لة) دواض  (: االجتم2عي) املقر 

أضبع2ء) سوق  لحمر،) سيد1  حمد 

الغرب.

املدة):)99)سنة.

كريمة) السيدة  عي9  (: التسيير)

كم2ل) السدضاو1  والسيد  الش2فعي 

 سير ين للشركة.

بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

بسوق) االبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 

أضبع2ء)الغرب))بت2ضيخ)27)أبريل)2121 

الترتيبي) ب2لسجل  (291 ضقم) تحت 

و)27147)ب2لسجل التحليلي.
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 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

STE STAND FISH

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

العنوا9 : دواض الري2ح،  وال1 

بوسله2م، سوق أضبع2ء الغرب

سجل تج2ض1 : 27149

بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

بسوق) واملسجل  (2121 أبريل) (14  

أبريل) (19 بت2ضيخ) الغرب  األضبع2ء)

األس2�سي) الق2نو9  وضع  (،2121

ذات  سؤولية  حدودة) لشركة 

(: يلي) تم  2  حيث  (»STAND FISH«

الخص2ئص) تحمل  لشركة  تأسيس 

الت2لية):

.»STAND FISH«(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

 سؤولية  حدودة.

 111.111 في) حدد  (: امل2ل) ضأس 

قسمة) (1.111 إلى) دضهم  قسمة 

اجتم2عية  ن فئة)111)دضهم لف2ئدة):

السيد البخ2ض1 عبد السالم):)511 

حصة.

السيد العالم  ع2د):)511)حصة.

الهدف):)التج2ضة في  واد البحر.

الري2ح،  دواض   : االجتم2عي) املقر 

 وال1 بوسله2م، سوق أضبع2ء الغرب.

املدة):)99)سنة.

البخ2ض1) السيد  عي9  (: التسيير)

العالم  ع2د) والسيد  السالم  عبد 

 سير ين للشركة.

بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

بسوق) االبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 

أضبع2ء)الغرب))بت2ضيخ)27)أبريل)2121 

الترتيبي) ب2لسجل  (293 ضقم) تحت 

و)27149)ب2لسجل التحليلي.

519 P

INNORTH MAROC
SARL

شركة  حدودة املسؤولية
ضأسم2له2 11.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : 11 ش2ضع  و�سى 
بن نصير، الشقة 11، الط2بق 6، 

غوتييه، الداض البير2ء
السجل التج2ض1 : 265149

تحت قراض  حرر الجمع الع2م غير)
تم) (،2121 أبريل) (13 بت2ضيخ) الع2د1 

اتخ2ذ القراضات الت2لية):
حول) املصفيي9  تقرير   ع2ينة 
على) واملص2دقة  التصفية  عملي2ت 

حس2ب2ت التصفية.
إبراء)ذ ة املصفي9.
قراض إنه2ء)التصفية.

إعط2ء)الصالحي2ت للمصفي9.
للقي2م) الصالحي2ت  إعط2ء)

ب2إلجراءات الق2نونية.
كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 
ب2لداض) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
البير2ء)بت2ضيخ)27)أبريل)2121)تحت)

ضقم)775916.
قصد النشر واإلعال9

520 P

 FUJI AUTOTECH
MOROCCO

شركة  جهولة الهوية
ذات ضأسم2ل 41.111 دضهم

 N°161 zone : املقر االجتم2عي
 franche d’exportation(de(Tanger

 Automotive City Commune
 Jouamaa Province Fahs Anjra,

Tanger
املسجلة ب2لسجل التج2ض1 بطنجة)

تحت ضقم)91369
IF : 26132353

ICE : 111758199111139 
الع2م) الجمع  قراض  ملحرر  وفق2 
(،2121 31) 2ضس) بت2ضيخ) للشرك2ء)
 FUJI AUTOTECH« شركة) شرك2ء)
شركة  جهولة) (»MOROCCO
دضهم   41.111 ضأسم2ل  ذات  الهوية 

ق2بل للصرف، قرضوا  2 يلي :



9765 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

تقرير  على  واملص2دقة  القراءة 
الرئيس، الخ2ص بعملية االند 2ج.

تقرير  على  واملص2دقة  القراءة 
بعملية  الخ2ص  الحس2ب2ت،   راجع 

االند 2ج.
االند 2ج،  عملية  على  املص2دقة 
اتف2قية االند 2ج وعلى سبل االند 2ج 
 FUJI AUTOTECH« الشركة  بي9 
 JTEKT« والشركة) (»MOROCCO

.»AUTOMOTIVE MOROCCO
تصفية  ع) بدو9  الشركة  فض 
ابتداء) التج2ض1  السجل  االلغ2ء) ن 
االند 2ج) عملية  على  املص2دقة   ن 
 JTEKT« شركة) شرك2ء) طرف   ن 

.»AUTOMOTIVE MOROCCO
أجل) اإلداضية  ن  الصالحي2ت 

اإلجراءات الق2نونية.
سجل  حكمة) في  اإليداع  تم 
2121)تحت ضقم) أبريل) (22 طنجة في)

.3717
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 JTEKT AUTOMOTIVE
MOROCCO

شركة  جهولة الهوية
ذات ضأسم2ل 121.111 يوضو

 LOT N°161 zone : املقر االجتم2عي
 franche d’exportation(de(Tanger

 Automotive City Commune
 Jouamaa Province Fahs Anjra,

Tanger
املسجلة ب2لسجل التج2ض1 بطنجة)

تحت ضقم)84271
IF : 24866922

ICE : 111969259111172 
الجمع) قراض  ملح2ضر  وفق2 
31) 2ضس) بت2ضيخ) للشرك2ء) الع2م 
 JTEKT« شركة) شرك2ء) (،2121
 »AUTOMOTIVE MOROCCO
الهوية ذات ضأسم2ل  شركة  جهولة 

121.111 يوضو، قرضوا  2 يلي :
تقرير  على  واملص2دقة  القراءة 

الرئيس، الخ2ص بعملية االند 2ج.
تقرير  على  واملص2دقة  القراءة 
بعملية  الخ2ص  الحس2ب2ت،   راجع 

االند 2ج.

االند 2ج،  عملية  على  املص2دقة 
اتف2قية االند 2ج وعلى سبل االند 2ج 
 FUJI AUTOTECH« الشركة  بي9 
 JTEKT« والشركة) (»MOROCCO

.»AUTOMOTIVE MOROCCO
زي2دة ضأسم2ل الشركة ب)57.451 
إلى) يوضو  (121.111 يوضو وحمله  ن)

177.451)يوضو.
االند 2ج) عملية  إنج2ز   ع2ينة 
 FUJI«(والفض بدو9 تصفية الشركة

.»AUTOTECH MOROCCO
النظ2م) صي2غة  وإع2دة  تعديل 

األس2�سي.
أجل) اإلداضية  ن  الصالحي2ت 

اإلجراءات الق2نونية.
سجل  حكمة) في  اإليداع  تم 
2121)تحت ضقم) أبريل) (22 طنجة في)

.3718
522 P

CLUSIVE PARTNERS
شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضأسم2له2 11.111 دضهم
املقر االجتم2عي : 11 زنقة  و�سى 
بن نصير، الشقة 11، الط2بق 6، 

غوتييه، الداض البير2ء
السجل التج2ض1 451673

الع2م) الجمع  ملحرر  تبع2 
(،2121 فبراير) (11 االستثن2ئي بت2ضيخ)

تقرض  2 يلي):
الشركة  ن) اسم  تغيير 
 SELINA إلى) (CLUSIVE PARTNERS

.MOROCCO SPV 1
إقراض ببيع حصة في الشركة.

للشركة) الق2نوني  الشكل  تحويل 
»شركة ذات  سؤولية  حدودة)  ن)
ذات  سؤولية  حدودة) شركة  إلى 

ذات الشريك الوحيد.
 ILIAS السيد) ب2ستق2لة  اإلقراض 

ALAMI) ن  ه2 ه كمسير للشركة.
 Chakib ZAARI السيد) تعيي9 

 سيرا جديدا للشركة.
تغيير الغرض املؤس�سي للشركة.

صي2غة) وإع2دة  املق2بل  التعديل 
النظ2م األس2�سي.

اإلجراءات) إلتم2م  الصالحي2ت 
الق2نونية.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 
ب2لداض) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
البير2ء)بت2ضيخ)27)أبريل)2121)تحت)

ضقم)775923.
قصد النشر واإلعال9
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ALSA AL BAIDA
شركة  س2همة

ضأسم2له2 81.111.111 دضهم
املقر االجتم2عي : 213 ش2ضع بير 

أنزضا9، حي ف2ل فلوض1
الداض البير2ء

السجل التج2ض1 444817
الع2م) الجمع  على  حرر  بن2ء)
(،2121 15) 2ضس) االستثن2ئي بت2ضيخ)

تقرض  2 يلي):
صي2غة) وإع2دة  املق2بل  التعديل 
لقراض) تبع2  وذلك  األس2�سي،) النظ2م 
الذ1) للشركة  االجتم2عي  املقر  نقل 
اتخذه الجمع الع2م االستثن2ئي بت2ضيخ)

3) 2ضس)2121.
اإلجراءات) إلتم2م  الصالحي2ت 

الق2نونية.
كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 
ب2لداض) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
البير2ء)بت2ضيخ)27)أبريل)2121)تحت)

ضقم)775915.
قصد النشر واإلعال9
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MAJER AUDIT
شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضأسم2له2 111.111 دضهم
املقر االجتم2عي :  كتب 54،  بنى 
A1، إق2 ة ضي2ض أنف2، ش2ضع عمر 
الخي2م، القطب امل2لي للداض البير2ء

الداض البير2ء
السجل التج2ض1 362941

الع2م) الجمع  على  حرر  بن2ء)
االستثن2ئي بت2ضيخ)9)أبريل)2121،)قرض)
شرك2ء)»MAJER AUDIT«)شركة ذات)

 سؤولية  حدودة،) 2 يلي):

 Chakib االقراض ب2ستق2لة السيد)

لشركة) كمسير  ZAARI) ن  ه2 ه 

.»MAJER AUDIT«

صي2غة) وإع2دة  املق2بل  التعديل 

النظ2م األس2�سي.

اإلجراءات) إلتم2م  الصالحي2ت 

الق2نونية.

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2لداض) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

البير2ء)بت2ضيخ)27)أبريل)2121)تحت)
ضقم)775917.

قصد النشر واإلعال9
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BFZ CONSULTING

زنقة دك2ض عم2ضة)5)شقة)6)املحيط الرب2ط

BIOCONNECT
شركة ذات  سؤولية  حدودة وذات 

شريك  نفرد
ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : 41 ش2ضع ابن 

تو رت حي الليمو9 - الرب2ط
ضقم السجل التج2ض1 151119

تأسيس
.BIOCONNECT(:(التسمية

ذات) شركة  (: الق2نونية) الصفة 

شريك) وذات   سؤولية  حدودة 

 نفرد.

عرجي) السيد  (: الوحيد) الشريك 

سفي92.

:) ختبر) االجتم2عي) الهدف 

التح2ليل الطبية.
ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)

فئة) حصة  ن  (1.111 إلى)  قسمة 

111)دضهم للحصة الواحدة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.

ابن  ش2ضع   41 (: االجتم2عي) املقر 

تو رت حي الليمو9 - الرب2ط.

الشركة) تسيير  سيتم  (: التسيير)

 ن طرف السيد عرجي سفي92 غير)

 حددة.

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

الق2نوني ب2ملحكمة التج2ضية ب2لرب2ط.



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9766

ضقم التقييد في السجل التج2ض1)
التج2ض1) السجل  في  التقييد  تم  (:
ب2ملحكمة التج2ضية ب2لرب2ط))تحت ضقم))

151119)بت2ضيخ)8)أبريل)2121.
526 P

GLOBAL MEDICALE LAB
SARL AU
تأسيس

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
قد) (2121 أبريل) (14 بت2ضيخ) الرب2ط 
ذات  سؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 حدودة بشريكة وحيدة):
 GLOBAL (: الشركة) اسم 

MEDICALE LAB SARL AU
:  ستوضد  االجتم2عي  الهدف 

الجملة )ت2جر).
ضأسم2ل الشركة : 51.111 دضهم 
 قسمة إلى 511 حصة بقيمة 111 
للشريكة  الواحدة  للحصة  دضهم 

الوحيدة زينب االبيض.
ابتداء  ن  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه2ئي أ1  ن ت2ضيخ وضع 

السجل التج2ض1.
السنة امل2لية :  ن ف2تح ين2ير إلى 

31 ديسمبر  ن كل سنة.
املقر االجتم2عي : ضقم 136 الط2بق 
الق2هرة  زنقة   4 ضقم  شقة  الث2ني 

كو 2تراف تم2ضة.
املسيرة : زينب االبيض.

التج2ض1  ب2لسجل  التقييد  ضقم 
.132841

527 P

STE OPEN LINE
SARL
تأسيس

وضع) (2121 أبريل) (2 بت2ضيخ) تم 
ق2نو9  نظم لشركة ب2ملميزات الت2لية):

 STE OPEN LINE (: التسمية)
SARL)ش.م.م.

الهدف :  ركز اتص2الت ه2تفية.
ايداض  عم2ضة   : االجتم2عي  املقر 
 1 الط2بق  أسفي  طريق  الق2 رة 

الشقة ضقم 8  راكش.

في  حدد   : االجتم2عي  الرأسم2ل 

إلى  دضهم  قسمة   111.111  بلغ 

دضهم   111 فئة  حصة  ن   1111

 وزعة ك2آلتي :

 711  : الرايس  ن2دية  السيدة 

حصة.

 311  : الخرريي9  توفيق  السيد 

حصة.

غير  ملدة  اإلداضة  تسير   : اإلداضة 

ن2دية  السيدة  طرف   حدودة  ن 

الرايس.

التوقيع : السيدة ن2دية الرايس.

تبتدئ  ن   : االجتم2عية  السنة 

31 ديسمبر  ن  إلى غ2ية  ين2ير  ف2تح 

كل سنة.

املدة : حددت في 99 سنة ابتداء 

 ن ت2ضيخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع الق2نوني لدى املحكمة 

أبريل   28 بت2ضيخ  بمراكش  التج2ضية 

وسجلت   12523 ضقم  تحت   2121

الشركة في السجل التج2ض1 بمراكش 

تحت ضقم 114331.

528 P

FARELDIS MAROC
SARL

RC : 54697

االجتم2ع2ت) نه2ية  حرر  في 

15) 2ضس) الع2 ة غير الع2دية بت2ضيخ)

.FARELDIS MAROC(2121)لشركة

جدول) على  وضعه2  تم  التي 

األعم2ل الت2لي):

نقل املكتب الرئي�سي للشركة.

النظ2م) 4) ن  امل2دة) تعديل 

األس2�سي.

اعتم2د النظ2م األس2�سي املحدث.

أسئلة  ختلفة.

املحكمة) في  الق2نوني  اإليداع  تم 

الرقم) تحت  ب2لقنيطرة  االبتدائية 

.2543

529 P

INFO KINANE
تأسيس

بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 22)سبتمبر)2121)تم تأسيس شركة)

بمكن2س) املحدودة  املسؤولية  ذات 

ذات املميزات اآلتية):

 INFO (: الجم2عية) التسمية 

.KINANE

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

في) املت2جرة  (: االجتم2عي) الهدف 

لوازم الهواتف.

الط2بق) (،48 (: االجتم2عي) املقر 

الث2ني،)تجزئة التر2 ن)2،) كن2س.

 111.111 (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

دضهم.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

الترقيم ب2لسجل التج2ض1 للشرك2ت.

الشركة) تسيير  يتم  (: التسيير)

شرافي) املصطفى  السيد  طرف   ن 

لحسن) بن  صبرينة  والسيدة 

كمسيرا9.

بمحكمة) الق2نوني  اإليداع  سيتم 

التج2ضية بمكن2س و سجل في سجل)

التج2ض1 تحت ضقم)51927.
بمث2بة بي92  قتطف

530 P

CLICK PROJECT
تأسيس

 24 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذات) (2121  2ضس)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد ذات املميزات اآلتية):

 CLICK (: الجم2عية) التسمية 

.PROJECT

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتم2عي):)اإلشه2ض.

تجزئة) (،82 (: االجتم2عي) املقر 

سنبلة،) رج92)1،) كن2س.

 111.111 (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

دضهم.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

الترقيم ب2لسجل التج2ض1 للشرك2ت.

يتم تسيير الشركة  ن) (: التسيير)

بلقش2ب) الحكيم  السيد عبد  طرف 

كمسير.

بمحكمة) الق2نوني  اإليداع  سيتم 

التج2ضية بمكن2س و سجل في سجل)

التج2ض1 تحت ضقم)53117.
بمث2بة بي92  قتطف

531 P

STE SANIBRI
تأسيس

 23 بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

سبتمبر)2121)تم تأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد ذات املميزات اآلتية):

 STE (: الجم2عية) التسمية 

.SANIBRI

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

ب2ئع  واد) (: االجتم2عي) الهدف 

البن2ء.
دضب) (،129 ضقم) (: املقر االجتم2عي)

5،)زنقة)2،)الوحدة)1،) كن2س.

 111.111 (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

دضهم.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

الترقيم ب2لسجل التج2ض1 للشرك2ت.

يتم تسيير الشركة  ن) (: التسيير)

طرف السيد خ2لد الوايد1 كمسير.

بمحكمة) الق2نوني  اإليداع  سيتم 

التج2ضية بمكن2س و سجل في سجل)

التج2ض1 تحت ضقم)51475.
بمث2بة بي92  قتطف

532 P

STE TURBOTRADIV
تأسيس

بت2ضيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) (2121 أبريل) (21  

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد ذات املميزات اآلتية):
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 STE (: الجم2عية) التسمية 
.TURBOTRADIV

ذات) شركة  (: الق2نوني) الشكل 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
أشغ2ل) (: االجتم2عي) الهدف 

 ختلفة والبن2ء.
االزده2ض،) حي  (: االجتم2عي) املقر 
9،)بالد خت2ض،)ويسال9،) 2،)دضب) ضقم)

 كن2س.
 111.111 (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

دضهم.
سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

الترقيم ب2لسجل التج2ض1 للشرك2ت.
يتم تسيير الشركة  ن) (: التسيير)

طرف السيد سعيد االض�سي كمسير.
بمحكمة) الق2نوني  اإليداع  سيتم 
التج2ضية بمكن2س و سجل في سجل)

التج2ض1 تحت ضقم)53145.
بمث2بة بي92  قتطف

533 P

ديوا9 األست2ذة ضتيبة السق2ط

 وثقة

AHL HSSAIN
ش.م.م 

هبة حصص اجتم2عية
تلقته) ضسمي  عقد  بمقت�سى  (- (I
السق2ط  وثقة) ضتيبة  األست2ذة 
ين2ير) (26 و) (25 و) (22 ب2لرب2ط بت2ضيخ)
سعيد) كم2ل  السيد  وهب  (،2121
االنتف2ع) حق  زهرة  هوكة  لزوجته 
ولبن2ته) اجتم2عية  حصة  لخمسو9 
احس92) ايم92،) كم2ل  الشرك2ء)
مل2ئة) الرقبة،) حي  الزهراء،) وف2طمة 
حصة اجتم2عية التي يملكه2 الواهب)
في الشركة ذات املسؤولية املحدودة)
ش.م.م) (AHL HSSAINE املسم2ة)
دضهم والتي يوجد) (11.111 ضأسم2له2)
ش2ضع األ ير)  قره2 االجتم2عي بسال،)
حي) (،5  وال1 سيد1  حمد القط2ع)
قرية اوالد  و�سى واملسجلة) النهرة،)
بكت2بة) املمسوك  التج2ض1  ب2لسجل 
بسال) االبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 
السجل) 23647) ن  ضقم) تحت 

التحليلي.

وعلى إثر هذا التفويت قرض الجمع)

الع2م  2 يلي):
الق2نو9) ) ن  (7 الفصل) تغيير  أ))

األس2�سي للشركة.

كم2ل) السيد  على  اإلبق2ء) ب))

تعيي9) للشركة  ع  كمسير  سعيد 

الزهراء) ف2طمة  كم2ل  السيدة 

أو) سوي2  للعمل  للشركة  كمسيرة 

جميع) بصفة  ستقلة  ع  نحهم2 

غير) وملدة  الواسعة  الصالحي2ت 

 حدودة.

األس2�سي) الق2نو9  تحيي9  ج))

للشركة).

II)-)تم اإليداع الق2نوني لدى كت2بة)

ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم) تحت  (2121 فبراير) (22 بت2ضيخ)

.36133
للبي92 والنشر

))األست2ذة ضتيبة السق2ط

 وثقة

534 P

DIGINEGOCE
تأسيس

 18 بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ في)

تأسيس شركة) تم  قد  (2121  2ضس)

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخص2ئص الت2لية):

.DIGINEGOCE(:(التسمية

خد 2ت) (: االجتم2عي) الهدف 

تج2ضة،) إداضية،) استش2ضية  إعال ية 

استيراد وتصدير.
 111.111 (: الشركة) ضأسم2ل 

دضهم.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.

املقر االجتم2عي):)تم2ضة حي الغزالي)

تجزئة ش2طو ضقم)45.

التسيير):)حس2م بو هد1.

اإليداع الق2نوني):)28)أبريل)2121.
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

(: بتم2ضة) االبتدائية  ب2ملحكمة 

.132853

535 P

 ASSISTANCE TECHNIQUE

 COORDINATION ET

ETUDES ENGINEERING
ATC2E

SARL

 7 بمقت�سى عقد عرفي  سجل في)
2121)بسال،)تم وضع الق2نو9) أبريل)

الخص2ئص) تحمل  لشركة  األس2�سي 

الت2لية):

 STE ASSISTANCE (: التسمية)

 TECHNIQUE COORDINATION

 ET ETUDES ENGINEERING

.ATC2E SARL(االختص2ض

ذات) شركة  (: الق2نونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الطرق) (: االجتم2عي) الهدف 

الهي2كل) املختلفة،) والشبك2ت 

الكهرب2ء،) املعدنية  واإلط2ضات 

التكييف،)التوجيه والتنسيق وكذلك)

املس2عدة في إداضة املش2ضيع.
دضهم) (111.111 (: امل2ل) ضأس 

 قسم إلى)1.111)حصة  ن فئة)111 

الواحدة  وزعة على) للحصة  دضهم 

الشكل الت2لي):

 511 (: حمزة) خوي2و1  السيد 

حصة.

 511 (: زكري2ء) الدض و9  السيد 

حصة.

ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
666)زنقة عي9) (: )االجتم2عي) املقر)

ق2دوس قط2ع الفتح العي2يدة سال.

املسير):)السيد خوي2و1 حمزة.

تم اإليداع الق2نوني لدى املحكمة)
التج2ض1) السجل  قسم  االبتدائية 

بسال تحت ضقم)474)بت2ضيخ)29)أبريل)

.2121
(: التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

.33555

536 P

STE THE SERVICE
SARL

تكوين شركة  حدودة املسؤولية
بمقت�سى  حرر  ؤضخ ب2لرب2ط) (
وضع) تم  (،2121 11) 2ضس) بت2ضيخ)
القواني9 األس2سية لشركة  حدودة)

املسؤولية ذات املميزات الت2لية):
الهدف):)األشغ2ل الع2 ة أو أشغ2ل)

البن2ء.
الطب2عة.

بيع  نتج2ت الصي2نة.
 31 ضقم) عم2ضة  (: االجتم2عي) املقر 
احمد) ش2ضع  وال1  (8 ضقم) شقة 

الوكيلي،)حس92)-)الرب2ط.
بم2) امل2ل  ضأس  حدد  (: امل2ل) ضأس 

قدضه)111.111)دضهم.
غير) ملدة  الشركة  تداض  (: التسيير)
لخنيك) السيد  طرف   حدودة  ن 

عبد هللا.
بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
السجل) ضقم  (2121 أبريل) (8 بت2ضيخ)

التج2ض1 ضقم)151179.
537 P

STE E-DERSYS
SARL

تكوين شركة  حدودة املسؤولية
بمقت�سى  حرر  ؤضخ ب2لرب2ط) (
وضع) تم  (،2121 22) 2ضس) بت2ضيخ)
القواني9 األس2سية لشركة  حدودة)

املسؤولية ذات املميزات الت2لية):
االلكترونية) الهندسة  (: الهدف)

واالستش2ضات في  ج2ل اإلعال ي2ت.
األنظمة) وتطوير  هندسة 

والشبك2ت االلكترونية.
 31 ضقم) عم2ضة  (: االجتم2عي) املقر 
احمد) ش2ضع  وال1  (8 ضقم) شقة 

الوكيلي،)حس92)-)الرب2ط.
بم2) امل2ل  ضأس  حدد  (: امل2ل) ضأس 

قدضه)111.111)دضهم.
غير) ملدة  الشركة  تداض  (: التسيير)
التواللي) السيدة   حدودة  ن طرف 

إسالم.
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بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم السجل) (2121 أبريل) (22 بت2ضيخ)

التج2ض1 ضقم)151541.
538 P

STE BIG HOME BUSINESS
SARL

تكوين شركة  حدودة املسؤولية
بمقت�سى  حرر  ؤضخ ب2لرب2ط) (
وضع) تم  (،2121 فبراير) (12 بت2ضيخ)
القواني9 األس2سية لشركة  حدودة)

املسؤولية ذات املميزات الت2لية):
الهدف):)ت2جر عق2قير.

األشغ2ل الع2 ة أو البن2ء.
 31 ضقم) عم2ضة  (: االجتم2عي) املقر 
احمد) ش2ضع  وال1  (8 ضقم) شقة 

الوكيلي،)حس92)-)الرب2ط.
بم2) امل2ل  ضأس  حدد  (: امل2ل) ضأس 

قدضه)111.111)دضهم.
غير) ملدة  الشركة  تداض  (: التسيير)

 حدودة  ن طرف):
السيد كس2ل عز الدين.

السيدة بوك2م ف2طمة الزهراء.
بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
السجل) ضقم  (2121 أبريل) (7 بت2ضيخ)

التج2ض1 ضقم)151983.
539 P

 STE ACCES-SERVCES &
WORKS

SARL
تكوين شركة  حدودة املسؤولية

بمقت�سى  حرر  ؤضخ ب2لرب2ط) (
وضع) تم  (،2121 2) 2ضس) بت2ضيخ)
القواني9 األس2سية لشركة  حدودة)

املسؤولية ذات املميزات الت2لية):
الهدف):)األشغ2ل الع2 ة أو البن2ء.

أشغ2ل النظ2فة.
الخد 2ت.

 31 ضقم) عم2ضة  (: االجتم2عي) املقر 
احمد) ش2ضع  وال1  (8 ضقم) شقة 

الوكيلي،)حس92)-)الرب2ط.
بم2) امل2ل  ضأس  حدد  (: امل2ل) ضأس 

قدضه)111.111)دضهم.

غير) ملدة  الشركة  تداض  (: التسيير)
 حدودة  ن طرف السيد الهنداو1)

خ2لد والسيد بلمخفي املهد1.
بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم السجل) (2121 31) 2ضس) بت2ضيخ)

التج2ض1 ضقم)151799.
540 P

STE CREATION-
MAYSSOUN

SARL AU
تكوين شركة  حدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بمقت�سى  حرر  ؤضخ ب2لرب2ط) (
وضع) تم  (،2121 9) 2ضس) بت2ضيخ)
القواني9 األس2سية لشركة  حدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات الت2لية):
وك2لة اإلعال9 واالتص2ل) (: الهدف)
والطب2عة) الفنية  األعم2ل  جميع  (-
)أفالم) البصر1) السمعي  اإلنت2ج  (-
وبرا ج) السينم2ئية  الفيديو 

التلفزيو9).
 31 ضقم) عم2ضة  (: االجتم2عي) املقر 
احمد) ش2ضع  وال1  (8 ضقم) شقة 

الوكيلي،)حس92)-)الرب2ط.
بم2) امل2ل  ضأس  حدد  (: امل2ل) ضأس 

قدضه)111.111)دضهم.
غير) ملدة  الشركة  تداض  (: التسيير)
 حدودة  ن طرف السيد ضف2عي فتح)

هللا.
بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم السجل) (2121 أبريل) (13 بت2ضيخ)

التج2ض1 ضقم)151195.
541 P

STE RNA PRO
SARL AU

تكوين شركة  حدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بمقت�سى  حرر  ؤضخ ب2لرب2ط) (
وضع) تم  (،2121 23) 2ضس) بت2ضيخ)
القواني9 األس2سية لشركة  حدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات الت2لية):

الهدف):)أعم2ل التجهيز.
التج2ضة.

أعم2ل  تنوعة أو أعم2ل البن2ء.
 31 ضقم) عم2ضة  (: االجتم2عي) املقر 
احمد) ش2ضع  وال1  (8 ضقم) شقة 

الوكيلي،)حس92)-)الرب2ط.
بم2) امل2ل  ضأس  حدد  (: امل2ل) ضأس 

قدضه)111.111)دضهم.
غير) ملدة  الشركة  تداض  (: التسيير)
لطيفة) السيدة  طرف   حدودة  ن 

غ2ز1.
بكت2بة) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم السجل) (2121 أبريل) (22 بت2ضيخ)

التج2ض1 ضقم)151545.
542 P

BZM REAL ESTATE
SARL AU
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ ب2لداض)
البير2ء)بت2ضيخ ف2تح  2ضس)2121)تم)
وضع الق2نو9 األس2�سي لشركة ذات)
وحيد  لشريك   سؤولية  حدودة 

ب2لخص2ئص الت2لية):
.BZM REAL ESTATE(:(التسمية

الوس2طة) (: االجتم2عي) الهدف 
وتقديم املشوضة بشأ9 البيع والشراء)

لجميع العق2ضات.
وإداضة) املشتركة  امللكية  س2نديك 

املب2ني.
األشغ2ل املختلفة.

املقر االجتم2عي : 13، زنقة أحمد 
املج2طي إق2 ة األلب الط2بق 1 ضقم 8 

 ع2ضيف الداض البير2ء.
زكري2  للسيد  أسند   : التسيير 

اليرتعي.
الرأسم2ل): 111.111)دضهم.

في) الشركة  حددت  دة  (: املدة)
تسجيله2) ت2ضيخ  ابتداء) ن  سنة  (99

ب2لسجل التج2ض1.
اإليداع):)تم اإليداع الق2نوني لدى)
البير2ء) ب2لداض  التج2ضية  املحكمة 
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (8 بت2ضيخ)

.773858
السجل التج2ض1):)498345.

542P مكرر

فـيـدوضيـــــك

KWIKS - FRC
  S.A.R.L

شركة  حدودة املسؤولية 
ضأس  2لـه2 11111 دضهـم

 قره2 االجتم2عي : 15 زنقة أبو 

العب2س ضقم الشقة 11 
إق2 ة سعيدة الط2بق الث2ني بوضكو9  

الداض البير2ء

تأسيـس شركــــة
الـمؤضخ) العرفـي  للعقـد  طبـق2 

ب2لبيرـ2ء)بت2ضيخ)23/12/2121)،)حـرض)

لشركـة  ـحدودة) األسـ2سـي  الق2نو9 

املسـؤوليـة)) ميـزاتـه2 كمـ2 يلـي):

KWIKS(-(FRC(:(اسـم الشركـة

التوظيف) (: الشركـة) هدف 

واالستش2ضات اإلداضية
 قـر الشركـة):)15)زنقة أبو العب2س)
ضقم الشقة)11)إق2 ة سعيدة الط2بق)

الث2ني بوضكو9))

الــمــدة):)99)سنـة ابتـداء) ن ت2ضيـخ)

تأسيس الشركـة

الحصـة النقديـة):

-)السيد أ ي9 خي2طي املزداد ب2لداض)

والح2 ل) (19/13/1984 في) البير2ء)

((،BK 229317 للبط2قة الوطنية ضقم)

4) مر)  سير شركة والق2طن ب فيال)

عي9 اسردو9 حي السالم سي2ل الداض)

البير2ء)دفع)8.111)دضهـم

حسيني) خي2طي  زينب  اآلنسة  (-

في) البير2ء) ب2لداض  املزدادة 

للبط2قة) والح2 لة  (19/13/1984

الوطنية ضقم)BK 347681،)والق2طنة)

حي) اسردو9  عي9  4) مر  فيال) ب 

السالم))سي2ل الداض البير2ء))دفعت)))

2.111)دضهـم
دضهـم) (11.111 (: الـم2ل) ضأس 

دضهـم) (111 حصـة بـ) (111  قسمـة لـ)

للـواحـدة)

السنـة الحس2بيـة):) ـن ف2تـح ين2يـر)

إلـى)31)دجنبـر)

حسيني) خي2طي  أ ي9  (: التدبيـر)

 عي9 ملدة غير  حددة.
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حسيني) خي2طي  زينب  اآلنسة  و 
 عينة ملدة غير  حددة

التج2ض1) ب2لسجل  التسجيل  تم 
 11/12/2121 بت2ضيخ) ب2لداض البير2ء)

تحت عدد)489319.
للنشـر واإلعـال9

املدبر
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SOCIETE KANSAT SARL AU
تأسيس شركة

عرفـي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إيداع  تم  في12.14.2121،)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة))و ذات املميزات الت2لية:
 SOCIETE KANSAT (: التسمية)

SARLAU
املستوضد) الت2جر  (: الهدف)
واألجهزة) اإللكترونية  للمعدات 
املتعلقة) العملي2ت  جميع  املنزلية.)
واألجهزة) اإللكتروني2ت  تسويق  بـ:)
املنزلية واملعدات السمعية والبصرية)
وإنش2ء) تأجير  ؛) املشتقة) واملعدات 
وتشغيل أ1 عمل له عالقة أو �سيء)

 ش2به.
و عدات) والتصدير  االستيراد 
والغس2لة) املنزلية  واألجهزة  املطبخ 
وجميع) والثالجة  الصحو9  وغس2لة 
أنواع املواد املشتقة.)جميع  نتج2ت)
املنزلية) أو  اإللكترونية  األجهزة 
املرتبطة بشكل  ب2شر أو غير  ب2شر)

بهذه العملية.
العملي2ت) جميع  ع2م،) بشكل 
التج2ضية أو  امل2لية  أو   الصن2عية 
أو املنقولة أو العق2ضية املتعلقة بأ1)
،) ن) أعاله) املذكوضة  األشي2ء)  ن 

شأنه2 أ9 تعزز تطوير الشركة
البير2ء) الداض  (: االجتم2عي) املقر 
11) حل) إق2 ة) املو ن  عبد  تجزئة 

ضقم)3)دضب غلف.
سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

تأسيسه2 النه2ئي.
الرأسم2ل) (: االجتم2عي) الرأسم2ل 
االجتم2عي  حدد))في)111.111.دضهم)
اجتم2عية) حصة  (1111 إلى)  قسم 
 ن فئة))111)دضهم للواحدة،) كتتبة)

و  حرضة ب2لك2 ل).

السنة االجتم2عية):)تبتدئ السنة)
االجتم2عية  ن ف2تح ين2ير وتنتهي في)

31)دجنبر.
تم تعيي9 السيد حمزة) (: التسيير)
ح2 ل) الجنسية،) لوكيلي،) غربي 
 BK524252 ( للبط2قة الوطنية ضقم)
،) ن) (11.17.2122 لت2ضيخ) ص2لحة 
 واليد)16.11.1997)ب2لداض البير2ء،)
تجزئة) البير2ء.) الداض  (-  قيم:)
41)سيد1  عروف.. سيرا) العثم2نية)

للشركة
ب2لسجل) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ض1 لدى املحكمة التج2ضية ب2لداض)
البير2ء،)بت2ضيخ))15.14.2121،)تحت)

ضقم)774573.
 لخص قصد النشر
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STE FIDAFCO SARL

 SMABI GROUP
ش.م .م)ش.و)
تأسيس شركة

22- بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021-03)بمراكش،)تم وضع الق2نو9)
األس2�سي لشركة  حدودة املسؤولية))
ذات شريك وحيد تتسم ب2لخص2ئص)

الت2لية):
    SMABI GROUP (: التسمية)

ش.م).م)ش.و)
الهدف االجتم2عي:))

-صن2عة الذهب.
-)االستيراد و التصدير.

املقر االجتم2عي:)تجزئة املس2ض الحي)
الط2بق) (1116 ضقم) عم2ضة  الصن2عي 

االول املكتب ضقم)6) راكش.
في)) حدد  االجتم2عي:) الرأسم2ل 
 1111 دضهم،) وزعة على) (111.111
دضهم) حصة اجتم2عية  ن فئة111)
للحصة الواحدة حرضت كلي2 الشكل)

الت2لي:
ب2عد1)))))))))))))) ايت  هللا  عبد  السيد 

= 1111)حصة)
املدة:)99)سنة

السنة االجتم2عية:) ن)1)ين2ير إلى)
31)دجنبر.

طرف) الشركة  ن  تسير  اإلداضة:)
السيد عبد هللا ايت ب2عد1

بإ ر2ء) الشركة  تلتزم  اإل ر2ء:)
املسير السيد عبد هللا ايت ب2عد1)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ) بمراكش  التج2ضية 
16/14/2121)تحت ضقم)122669                       
وسجلت ب2لسجل التج2ض1 بت2ضيخ)

16/14/2121)تحث ضقم113353 
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STE FIDAFCO SARL

 RB IMMOBILIER  
ش.م .م.ش.و
تأسيس شركة

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  ب2لبير2ء،) (02-03-2021
لشركة  حدودة) األس2�سي  الق2نو9 
تتسم) املسؤولية دات شريك وحيد 

ب2لخص2ئص الت2لية):
     RB IMMOBILIER (: التسمية)

ش.م).م.ش.و))
الهدف االجتم2عي:))

-البن2ء)والتجهيز.
زنقة الحرية) (11 املقر االجتم2عي:)
الط2بق)3)الشقة)15))الداض البير2ء)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
في)) حدد  االجتم2عي:) الرأسم2ل 
 111 على) دضهم،) وزعة  (11.111
111)دضهم) حصة اجتم2عية  ن فئة)
على) كلي2  حرضت  الواحدة  للحصة 

الشكل الت2لي:
السيدة ضج2ء)حمزاء)=)111)حصة

املدة:)99)سنة
ين2ير إلى) السنة االجتم2عية:) ن1)

31)دجنبر.
طرف) الشركة  ن  تسير  اإلداضة:)

السيدة ضج2ء)حمزاء
بإ ر2ء) الشركة  تلتزم  اإل ر2ء:)

املسير السيدة ضج2ء)حمزاء.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ) البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 
 774681 ضقم) تحث  (15/14/2121
بت2ضيخ) التج2ض1  ب2لسجل  وسجلت 

15/14/2121)تحت ضقم)499311 
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ADVICE CAPITAL
تأسيس شركة

عرفـي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إيداع  تم  في11/12/2121،)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 
املميزات) وذات  (SARLاملحدودة

الت2لية:
ADVICE CAPITAL(:(التسمية

الهدف):
•)االستش2ضات ودعم األعم2ل

•)الهندسة امل2لية
•)تمرين

 56 (: املقراالجتم2عي)
 BOULEVARD MOULAY
 YOUSSEF, 3ÈME ÉTAGE APPT
N°14,(CASABLANCA(–(MAROC

ت2ضيخ) ابتداء) ن  سنة  (99 املدة:)
تأسيسه2 النه2ئي.

الرأسم2ل) (: االجتم2عي) الرأسم2ل 
دضهم) (11.111 في) االجتم2عي  حدد 
اجتم2عية) حصة  (111 إلى)  قسم 
111دضهم للواحدة،) كتتبة)  ن فئة)

و حرضة ب2لك2 لو  وزعة لف2ئدة:
Mr LALLE Nanipo  55 PARTS(•

 Mr SLIMANI Morad 45•
PARTS

PARTS 111(املجموع
السنة) :تبتدئ  السنةاالجتم2عية)
االجتم2عية  ن ف2تح ين2ير وتنتهي في))

31)دجنبر.
السيد تعيي9  تم  (:  التسيير)

Mr LALLE NANIPO
ب2لسجل) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ض1 لدى املحكمة التج2ضية ب2لداض)
بت2ضيخ14/13/2121.،) البير2ء،)

تحت ضقم493155.
 لخص قصد النشر
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PARADIGITAL TIME
ضأسم2له2: 91.111 دضهم

 قره2: زنقة 11 ضقم 31 الط2بق 
األض�سي ب2ب ضقم 1  جموعة 2 

 ركب 41 إق2 ة البير2ء 2 سيد1 
عثم92 الداض البير2ء

السجل التج2ض499397:1
إعال9 التأسيس

بموجب عقد عرفي  ؤضخ بت2ضيخ)
شركة) تأسيس  تم  (04-03-2021
 حدودة املسؤولية ذات الخص2ئص)

الت2لية:
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  PARADIGITAL TIME ( التسمية:)
  SARLAU

داخل) الشركة  تعنى  الغرض:)
املغرب و خ2ضجه،)لف2ئدته2 أو للغير ب:
واستيراد) وتوزيع  وبيع  شراء)
وتصدير وتسويق و تصنيع  نتج2ت)
واملواد) التجميل   ستحررات 
الصيدالنية شبه الصيدالنية وتقويم)
العظ2م واملس2عدات الطبية والحمية)
وفي) املغرب  في  الصحية  والنظ2فة 

الخ2ضج والعطوض والزيوت األس2سية
املدة):)99)سنة

السنة االجتم2عية:) ن ف2تح ين2ير)
إلى)31)دجنبر  ن كل سنة

الط2بق) (31 ضقم) (11 زنقة) املقر:)
األض�سي ب2ب ضقم)1) جموعة)2) ركب)
سيد1 عثم92) (2 إق2 ة البير2ء) (41

الداض البير2ء
ضأسم2ل) تحديد  تم  امل2ل:) ضأس  (
دضهم  قسمة) (91.111 في) الشركة 
بقيمة) اجتم2عية  حصة  (911 إلى)
111)دضهم للحصة,) كتتبة و  حرضة)
توفيق) السيد:) ب2سم  كله2  ب2لك2 ل 

دضاز
أ ي9) السيد  تعيي9  تم  (: التسيير)
بوجمعة دضهمي9  سير للشركة ملدة)

غير  حددة  ع أوسع الصالحي2ت
التسجيل) و  الق2نوني  اإليداع  تم 
ب2لسجل التج2ض1 ب2ملحكمة التج2ضية)
 16-04-2021 بت2ضيخ) ب2لداض البير2ء)
البير2ء) الداض  (774787 ضقم) تحت 

السجل التج2ض1:)449397.
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 PHARMACIE OMNIA
BERRECHID

SARL AU
السجل التج2ض1 : 14831

تأسيس شركة
في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
ف2تح  2ضس)2121،)تم إيداع الق2نو9)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودة بشريك وحيد ذات املميزات)

الت2لية):

 PHARMACIE (: التسمية)
.OMNIA BERRECHID

تشغيل  ستوصف) (: الهدف)
صيدلية.

املقر االجتم2عي):)83)زنقة  راكش)
برشيد.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)
تأسيسه2 النه2ئي.

الرأسم2ل) (: االجتم2عي) الرأسم2ل 
دضهم  قسم) (4.345.111 في)  حدد 
إلى)43.451)حصة اجتم2عية  ن فئة)
111)دضهم للواحدة  كتتبة و حرضة)

ب2لك2 ل.
السنة االجتم2عية):)تبتدئ السنة)
االجتم2عية  ن ف2تح ين2ير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
تم تعيي9 السيد  هد1) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  الحمو ي  سير 

 حدودة.
ب2لسجل) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ض1 لدى املحكمة التج2ضية ب2لداض)

البير2ء)بت2ضيخ)11) 2ضس)2121.
 لخص قصد النشر
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RS PROMOTION
ت2سيس شركة دات امله2م املحدودة

عرفي  ؤضخ) عقد  بموجب 
 2121 ابريل) (18 يوم) ب2لبير2ء)
وضع) تم  املدينة  بنفس  و سجل 
ذات) لشركة  االس2سية  القواني9 

امله2م املحدودة املميزات الت2لية:)))
التسمية):)اخذت الشركة تسمية)

 RS PROMOTION(((:(2له
ش2ضع  حمد) (97 (: ( املقر الرئي�سي)

الخ2 س الداض البير2ء))
الغرض:) نعش عق2ض1

الراسم2ل) حدد  (: الرأسم2ل)
االجتم2عي في)11.111))دضهم و قسمة)
111))دضهم) ( 111)حصة  ن))فئة) الى)

للحصة و  وزعة ك2لت2لي):)
 MR SAMUEL حصة) (111*34

GABBAY
 MR MAURICE(((33*111))حصة

. AZRAN

 MR MEIR ( حصة) ( (111*33
  RUBEN AZRAN

)حددت  دة الشركة في ( (: (  املدة)
تسجيله2) ت2ضيخ  ابتداء) ن  (99  

ب2لسجل.)التج2ض1
التسيير):

 MR MEIR RUBEN AZRAN
MR SAMUEL GABBAY

الق2نوني) االيداع  تم  (: االيداع)
لدى املحكمة التج2ضية ب2لبير2ء)يوم))
23/14/2121)و))تحت ضقم)775588.
التج2ض1) ب2لسجل  والتسجيل 
لدى املحكمة التج2ضية ب2لبير2ء)يوم)

23/14/2121)وتحت ضقم)511137
للنشر و البي92.
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SERIEU GENIC  S.A.R.L
RC(N° 113809
تأسيس شركة

في) عرفـي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إيداع  تم  (،12/14/2121
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة))ذات املميزات الت2لية:
  SERIEU GENIC (: التسمية)

 S.A.R.L
الهدف):)

-) ق2ول في  ختلف أعم2ل البن2ء)
و التشييد.
-)ت2جر.

أبواب  راكش) (: االجتم2عي) املقر 
املسيرة) (11 ضقم) شقة  (،119 عم2ضة)

 راكش.
سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

تأسيسه2 النه2ئي.
الرأسم2ل) (: االجتم2عي) الرأسم2ل 
االجتم2عي  حدد))في)111.111)دضهم)
فئة) سهم  ن  ( (1111 على)  قسمة 

111)دضهم  وزعة ك2آلتي:
بنعي�سى))) الحكيم  عبد  السيد  (-

511)))حصة.
  511 ( ( -)السيد عبد العزيز األ 92)

حصة.
السنة االجتم2عية):)تبتدئ السنة)
االجتم2عية  ن ف2تح ين2ير وتنتهي في)

31)دجنبر.

عبد) السيد  تعيي9  تم  (: التسيير)
الحكيم بنعي�سى))و السيد عبد العزيز)
التوقيع) للشركة  ع  األ 92  سيرا9 

املنفرد ألحدهم2.
ب2لسجل) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  التج2ض1 
(،15/14/2121 بت2ضيخ) بمراكش،)

تحت ضقم)123148. 
 لخص قصد النشر

551 P

ائتم2نية كونفيسكو ش م م

 HAMDI PROMO SARL
تأسيس شركة  حدودة املسؤولية 

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) تأسيس  تم  (،13/14/2121
األس2�سي لشركة  حدودة املسؤولية)

خص2ئصه2 ك2آلتي):)
التسمية):)))حمد1 برو و

االنع2ش) االجتم2عي:) الغرض 
االشغ2ل) جميع  وانج2ز  العق2ض1 

األخرى املتعلقة ب2لهندسة املدنية.)
زنقة احمد) (13 (: ( املقر االجتم2عي)
األول) الط2بق  األلب  إق2 ة  املج2طي 

الرقم)8)املع2ضيف))البير2ء.
 111.111 االجتم2عي:) الرأسم2ل 
حصة) (1111 إلى) دضهم  قسم 
لكل) ( دضهم) (111 بقيمة) اجتم2عية 
حصة) (611 كله2  حرضة،) واحدة،)
قدوش،) لكريم  عبدا  السيد  لف2ئدة 
 غربي)،)املزداد بت2ضيخ)17/11/1978،)
املستقبل) بتجزئة  بش2ضع  الس2كن 
ضشيد)) 15) وال1  الرقم) (47 زنقة)
لف2ئدة) حصة  (411 البير2ء.) الداض 
السيد عمر حمد1)،) غربي)،)املزداد)
الس2كن) (،15/17/1992 بت2ضيخ)
ش2ضع  حمد) وي2 نة  ن2صر  بتجزئة 
بلفريج عم2ضة)99)شقة ضقم)11)س م)

البير2ء.
التسيير):)عي9 كل  ن السيد عبد)
الكريم قدوش))و عمر حمد1 املذكرين)
أعاله)) سيرين  شتركي9))للشركة ملدة)
ب2سم) اإل ر2ء) ويتم  غير  حدودة.)
الشريكي9) بإ ر2ء) لزو 2  الشركة 

املذكوضين أعاله جنب2 لجنب.
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ف2تح) تبتدئ  ن  (: امل2لية) السنة 
ين2ير إلى)31)دجنبر.

ب2ملركز) تم  الق2نوني:) اإليداع 
البير2ء) ب2لداض  لالستثم2ض  الجهو1 
والتقييد) ( (21/14/2121 بت2ضيخ)
ب2لسجل التج2ض1 ب2ملحكمة التج2ضية)

البير2ء)تحت عدد))499.729 
 قتطف و بي92
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DMA METAL
شركة  حدودة املسؤولية 

 ن شريك وحيد
ضأسم2له2: 511.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي: تقسيم األ ل 2 
 نشأه سع2دة 39/8 ط2بق األول 

تيط  ليل البير2ء
RC N°498117

عرفي  حرض) عقد  بمقت�سى 
تم) (23-03-2021 بت2ضيخ) ب2لبير2ء)
املسؤولية) شركة  حدودة  تأسيس 
 ن شريك وحيد ب2لخص2ئص الت2لية:

 DMA METAL(:(التسمية
الصفة الق2نونية:)))شركة  حدودة)

املسؤولية  ن شريك وحيد
الهدف االجتم2عي):)أشغ2ل البن2ء

 2 تقسيم األ ل) (: املقر االجتم2عي)
 نشأه سع2دة)8/39)ط2بق األول تيط)

 ليل البير2ء
املدة):)99)سنة.

دضهم) (511.111 (: امل2ل) ضأس 
اجتم2عية) حصة  (5111 ل)  قسمة 
للحصة،) كتتبة) دضهم  (111 بقيمة)
إلى) (1 و رقمة  ن) و حرضة ب2لك2 ل،)

5111) وزعة كم2 يلي:
السيد  حمد فتحي)5111)حصة

السنة االجتم2عية:) ن ف2تح ين2ير)
الى)31)دجنبر  ن كل سنة

لحسن) تعيي9  تم  التسيير:)
للشركة ملدة) بنسليم92  سير وحيد 

غير  حددة
ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 
06- بت2ضيخ) للداض البير2ء) ( ( التج2ضية)

2021-04)تحت عدد773517
لإلش2ضة والبي92

املسير
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 OCTAHOMA

 CONSULTING,

 DEVELOPMENT AND

TRAINING
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

 L299 تجزئة أبواب  راكش عم2ضة

الشقة 8  راكش.  

تأسيس شركة
عرفي  ؤضخ)) عقد  بمقت�سى 

تم) بمراكش،) (21/12/2121 ( بت2ضيخ)

إنش2ء)و إق2 ة شركة ذات املسؤولية)

الوحيد،)) الشريك  ذات  ( املحدودة)

والتي تترمن املميزات الت2لية):

 OCTAHOMA (: تسمية الشركة)

 CONSULTING, DEVELOPMENT

AND TRAINING SARLAU

تقديم) (- (: الشركة) غرض 

في  ج2الت:) والتكوين  االستش2ضة 

املدنية،) الهندسة  الط2قة،)

والهيكلية،) امليك2نيكية  الهندسة 

والكهرب2ئية) والكهرو يك2نيكية 

والهيدضوليكية.

وصي2نة) تشغيل  تركيب،) (-

املتجددة،) الط2قة  إنت2ج   واقع 

وط2قة) الشمسية  الط2قة  وخ2صة 

بيع) الري2ح.) وط2قة  الكهروضوئية 

الخ2صة) وامللحق2ت  املواد  جميع 

والهيدضوليكية) الكهرب2ئية  ب2لط2قة 

وامليك2نيكية والكهرو يك2نيكية.

الهندسية) اشغ2ل  جميع  انج2ز  (-

واإلنش2ئية) وامليك2نيكية  املدنية 

والكهرب2ئية) والكهرو يك2نيكية 

والهيدضوليكية)

 قر الشركة):)تجزئة أبواب  راكش)

عم2ضة)L299)الشقة)8) راكش

آالف) الشركة:عشرة  ضأسم2ل 

دضهم))11.111) ن)111))حصة بثمن)

111)دضهم للحصة)) قسم))كم2))يلي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  111 ( الدح2ضيف  حمد) ( -السيد)

سهم
تسعو9) و  تسعة  ( الشركة:)  دة 

سنة))99)سنة).)

تسيير) يتولى  ( (: الشركة) تسيير 
الشركة السيدة):))ايت بنشيخ جميلة)
) ن)) تبتدئ) (: االجتم2عية) السنة 

ف2تح))ين2ير))إلى))نه2ية))دجنبر.)))))
))))تم اإليداع) ( -)اإليداع الق2نوني:)
التج2ضية)) ( ب2ملحكمة) ( الق2نوني)
بمراكش بت2ضيخ))15/13/2121))تحت)

ضقم)181684
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MHANI BENT MBAREK
SARL

تأسيس شركة  حدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي حرض ب2لداض)
تم) (2121 17) 2س) في) البير2ء)
 MHANI BENT شركة) تأسيس 

.MBAREK SARL
ت2جر  ستوضد) (: النش2ط املم2ضس)
يبيع في نصف تج2ضة الجملة والتجزئة.
ا تي2ز االستغالل وحي2زة العال 2ت)
التج2ضية والتراخيص ني2بة تسهم في)

تطوير الشركة.
غير  ب2شرة) أو  املش2ضكة  ب2شرة 
في املؤسس2ت التي يمكن أ9 تسهم في)

تطوير الشركة.
العملي2ت) كل  ع2 ة  وبصفة 
امل2لية،) نقولة) الصن2عية  التج2ضية 
ترتبط) أ9  له2  يمكن  التي  وعق2ضية 
غير  ب2شرة) أو  بصفة  ب2شرة 
تنميته) تسهل  أو  املم2ضس  ب2لنش2ط 

وتحقيقه.
ش2ضع) (197 االجتم2عي) املقر 

املق2و ة الط2بق)6)الداض البير2ء.
في) دضهم  (111.111 الرأسم2ل)
دضهم،) (111 بقيمة) سهم  (1111

 دفوعة ب2لك2 ل.
تم توزيع الرأسم2ل.

 95.111 هش2م) خريف  السيد 
دضهم.

السيد عي�سى ضشيد)5111)دضهم.
التسيير):)تم تعيي9 السيد خريف)

هش2م كمسير.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
ب2لسجل) البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

التج2ض1 ضقم)498493.
للبي92 واإلش2ضة
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SANOM
 Société à Responsabilité Limitée

 d’Associé(Unique

Au(capital(de 100.000 Dirhams

 Siège(social : Immeuble 2,

 RDC, Rue(Ragraga, Résidence

 La Corniche Appartement n°1,

Quartier Bourgogne

Casablanca

SANOM(–(SARLAU(:(التسمية

شركة  حدودة) (: الشكل)

املسؤولية

الغرض ب2ختص2ض:

املراقبة) أجهزة  في  التج2ضة  (-

الكهرب2ئية واإللكترونية والرقمية

-)تأجير صي2نة وإصالح وبيع جميع)

واإللكترونية) الكهرب2ئية  املعدات 

واملعدات وقطع الغي2ض واملراقبة عن)

بعد

-)التج2ضة بشكل ع2م

(،2 عم2ضة) اإلجتم2عي:) املقر 
الط2بق األض�سي،)زنقة ضكراكة،)إق2 ة)
بوضكو9) حي  (،1 الشقة) الكوضنيش،)

الداضالبير2ء

املدة):)99)سنة  ن ت2ضيخ التسجيل)

ب2لسجل التج2ض1.

الشرك2ء):))

بت2ضيخ) املزداد  ب2د،) السيد سعيد 

ب2لداضالبير2ء) (14/12/1986

عدد) الوطنية  للبط2قة  والح2 ل 

 BJ353128
 111.111 في) :) حدد  ضأسم2ل)

حصة) (1.111 إلى) دضهم  قسمة 

إلى) (1 111)دضهم  رقمة  ن)  ن فئة)

1.111) سندة إلى الشريك الوحيد

السنة اإلجتم2عية:) ن)1)ين2ير إلى)

31)دجنبر

تم تعيي9 السيد سعيد) التسيير:)

ب2د  سيرا للشركة ملدة غير  حدودة

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

في) للداضالبير2ء) للشركة  التج2ض1 

21/14/2121)تحت عدد)499.829.
قصد النشر و اإلعال9 املسير

555P مكرر



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9772

 TAMYTEC
تأسيس شركة

عرفـي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 
في17/13/2121…،)تم إيداع الق2نو9)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة.))و ذات املميزات الت2لية:
TAMYTEC(:(التسمية

(، الشركة) الغرض  ن  (: الهدف)
سواء)في املغرب أو في الخ2ضج)،)بشكل)

 ب2شر أو غير  ب2شر:
والدعم) والخد 2ت  املشوضة  (-
للشرك2ت في قط2ع األغذية الزضاعية.

خطوط) وتشغيل  تركيب  (-
للحلوي2ت) خ2صة  تكنولوجية  إنت2ج 
والوجب2ت) والشوكوالتة  والبسكويت 
الخفيفة وعص2ئر الف2كهة واملعلب2ت)

وغيره2)؛
-)تحسي9 عملي2ت اإلنت2ج بن2ًء)على)
(، الح2لية) املم2ضس2ت  نهج تشخيص 
إداضة) وتنفيذ خطة التحسي9 وإنش2ء)
لنظ2م الجودة)/)الصحة)/)السال ة)/)

البيئة))QHSE))؛
العملي2ت) في هندسة  التدضيب:) (-
والبحث) الصن2عية  والهندسة 

والتطوير وتقني2ت اإلنت2ج وغيره2)؛
تصنيع واستيراد وتسويق ونقل) (-
للزضاعة) أنواعه2  بجميع  املدخالت 
)األسمدة،)البذوض،)املبيدات،) عدات)
الر1)،)أو غيره2))سواء)أك2نت طبيعية)
أم ال)،) نتج2ت ت2 ة الصنع أو نصف)

 نتهية.
وتسويق) واستيراد  تصنيع  (-
املدخالت بجميع أنواعه2 للصن2ع2ت)
أم) أك2نت طبيعية  سواء) (، الغذائية)
غير طبيعية)،)أو  نتج2ت ت2 ة الصنع)

أو نصف  صنعة)؛
وإداضة) واالستش2ضات  البر جة  (-
املعلو 2ت) تكنولوجي2   نشآت 
وجميع أنشطة تكنولوجي2 املعلو 2ت)

األخرى؛
وإداضة) وتطوير  وتأجير  اقتن2ء) (-

جميع املص2نع.
التسويق) االستش2ضات.) -) كتب 

االستراتيجي والتشغيلي.

الشركة:) :) قر  االجتم2عي) املقر 

إق2 ة) أ 2ني  الألعم2ل  في  ركز 
شقة) (، الرجرج2) زنقة  الكوضنيش،)
2)حي) 1)الط2بق األض�سي)،)عم2ضة) ضقم)

بوضكو9)-)الداض البير2ء.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

تأسيسه2 النه2ئي.

الرأسم2ل) (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

االجتم2عي  حدد))في)211.111)دضهم)

اجتم2عية) حصة  (2.111 إلى)  قسم 

 ن فئة))111).دضهم للواحدة،) كتتبة)

و  حرضة ب2لك2 ل و  وزعة لف2ئدة):

 191.111 التميمي) السيدة زهوض 

دضهم)1911))حصة اجتم2عية))).

ال س2لك) الدين  صالح  السيد 

11.111)دضهم)111حصة اجتم2عية

    2.111 ( 211.111)دضهم) املجموع:)

حصة اجتم2عية

السنة االجتم2عية):)تبتدئ السنة)

االجتم2عية  ن ف2تح ين2ير وتنتهي في)

31)دجنبر.
تم تعيي9 السيدة زهوض) (: التسيير)

التميمي زوجة ال س2لك  ن الجنسية)

19/13/1968)في) املغربية)،)ولدت في)

الوطنية) البط2قة  وتحمل  (، برك92)
ضقم)FA 15983)،)و قيمة في)12)زنقة)

الدا ر الكبير)،)الط2بق الث2لث)،)شقة)
ضقم)5)ب2لداض البير2ء.. سيرة للشركة

ب2لسجل) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ض1 لدى املحكمة التج2ضية ب2لداض)

(،14/14/2121 بت2ضيخ) البير2ء،)

تحت ضقم499129.
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 FIDUCIAIRE(AL(AMANA(&CIEL

CONSULTING-SARL(AU

 HEALTH AND FOOD 

DISTRIBUTION
ش.م.م دو شريك وحيد 

تأسيس شركة
تم) (2121  /11/14 بت2ضيخ)

دات) شركة  ق2نو9  وتسجيل  إنش2ء)

املسؤولية املحدودة))و خص2ئصه2 هي)

ك2لت2لي):

 HEALTH((((:(التسمية االجتم2عية

  AND FOOD DISTRIBUTION

ش.م.م دو شريك وحيد)

الهدف االجتم2عي:)تهدف الشركة)

إلى):

-) طحنة الزيت واإلنت2ج الزيتي)

النب2تية) الزيوت  وتقييم  توزيع  (-

وجميع املنتج2ت الزضاعية بأ1 وسيلة)

املنتج2ت) جميع  تج2ضة  طريقة  أو 

الغذائية

العملي2ت) جميع  ع2 ة  بصفة  و 

واألث2ثية) والصن2عية  التج2ضية 

) ب2شرة) والعق2ضية و امل2لية املرتبطة)

أو) املعلنة  ب2ألهداف  غير  ب2شرة  أو 

التي  ن شأنه2 أ9 تيسر إنم2ءه2.)
املقر االجتم2عي)):)1)زنقة الفتح بن)

بلفدير) (2 3)الط2بق) خف92 شقة ضقم)

الداض البير2ء.

التسيير:)سيتم تسيير الشركة  ن)

 TAHIRI MIMOUN ( السيد) طرف 

غير) وملدة  للشركة  بصفته  سير 

 حددة وسيقوم هدا األخير بمختلف)

تنظيم) و  إداضة  الشركة  ن  أعم2ل 

االعتم2د) كم2 سيتم  قيود  أ1  بدو9 

على توقيعه))في جميع الوث2ئق اإلداضية)

و البنكية.)

في) حدد  (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

إلى) دضهم  قسمة  (111.111  بلغ)

1111)حصة اجتم2عية  ن فئة)111 

دضهم للواحدة تخصص على الشكل)

الت2لي

  TAHIRI MIMOUN السيد) (-

1111حصة

-))املجموع)1111)حصة)))) حرضة)

ب2لك2 ل.)

 TAHIRI السيد) الشريك  دفع 

نقدا) MIMOUN) 2  جموعه 

111.111))دضهم)

) 2ئة) دضهم) (111.111 ( (: املجموع)

ألف دضهم)) حرضة ب2لك2 ل.
السنة االجتم2عي):)تبتدئ في االول)

دجنبر ن كل) (31  ن ين2ير وتنتهي في)

سنة.

99)سنة تبتدئ) :) حددة في) املدة)
للشركة)) النه2ئي  تأسيس  يوم   ن 
االوا9) قبل  الحل  ح2لة  ب2ستثن2ء)
عليه) املنصوص  التأجيل  ح2لة  أو 

ق2نوني2.
ب2ملحكمة) تم  الق2نوني  اإليداع 
تحت ضقم) ب2لداض لبير2ء) ( ( التج2ضية)
بت2ضيخ) التج2ض1  لسجل  (499885

.21/14/2121
لإلش2ضة و التنبيه)

املسير)
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EPM360 SARL AU
ضأسم2له2: 111.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي:39 ش2ضع اللة 
 ,D الي2قوت الط2بق الخ2 س الشقة

الداض البير2ء
ICE : 002781787000015

السجل التج2ض1: 499199/الداض 
البير2ء

إعال9 التأسيس
عرفي  ؤضخ) عقد  بموجب 
2021-03-15تم) بت2ضيخ) ب2لبير2ء)
املسؤولية) شركة  حدودة  تأسيس 
الخص2ئص) وحيدذات  بشريك 

الت2لية:
EPM361 SARL AU((:التسمية

داخل) الشركة  تعنى  الغرض:)
املغرب و خ2ضجه ب)

اإلستش2ضية) الخد 2ت  جميع  (-
ك92) كيفم2  املق2والت  لدى  ختلف 

 ج2ل عمله2.
تقديم الخد 2ت في اإلعال ي2ت) (-

والتنمية والبر جة املعلو 2تية.
-)صي2نة الحواسيب.

-)التكوين),اإلستش2ضة و التدضيب.
-)تصميم ونشر البرا ج املعلو 2تية.

-)شبكة املعلو ي2ت و اإلتص2ل.
النقد1) امليدا9  في  اإلستش2ضة  (-

وتكنولوجي2 األداء.))
))))-)و بشكل ع2م جميع العملي2ت)
والصن2عية) وامل2لية  التج2ضية 
بشكل) املرتبطة  واملنقولة  والعق2ضية 
أو بآخر  ع غرض الشركة أو التي  ن)
شأنه2 أ9 تس2هم في تطوير نش2طه2,)

 ن خالل خلق أو املس2همة في شرك2ت)

أخرى له2 نفس الغرض اإلجتم2عي.
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املدة):)99)سنة.
السنة االجتم2عية):) ن ف2تح ين2ير)

إلى)31)دجنبر  ن كل سنة.
اللة) ش2ضع  (39 االجتم2عي:) املقر 
 ,D الي2قوت الط2بق الخ2 س الشقة)

الداض البير2ء.
ضأسم2ل) تحديد  تم  امل2ل:) ضأس 
دضهم  قسمة) (111.111 الشركة في)
بقيمة) اجتم2عية  حصة  (1111 ل)
دضهمللحصة,) كتتبة و  حرضة) (111
ب2لك2 ل, وزعة بي9 الشرك2ء)كم2 يلي:

ع2شق)) الغزواني  ضض2  السيد  (-
حصة) ( (1111   EE59947 و) ت  ب 

إجتم2عية
ضض2) السيد  تعيي9  تم  التسيير:)
وحيدا) ع2شق  سيرا  الغزواني 
للشركة ملدة غير  حددة كم2 تصبح)
املنفرد) ب2لتوقيع  الشركة  لز ة 

للمسير الوحيد
ب2لسجل) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  التج2ض1 

ب2لداض البير2ء)بت2ضيخ)15/14/2121
السجل التج2ض1:)499199

لإلش2ضة و البي92
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 GOOD WAY 4 YOU
SARL AU

تأسيس شركة
عرفـي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إيداع  تم  في11/13/2121،)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودةبشريك واحد وذات املميزات)

الت2لية:
التسمية):)كود وا1)4)يو

الهدف):
-)تج2ضة األسم2ك؛

-)تسويق جميع األسم2ك الط2زجة)
(، التصدير) (/ االستيراد) (، واملجمدة)

وجميع أنشطةتج2ضة األسم2ك؛
(، الحفظ) (، التجميد) الصيد،) (-
الشراء)،)البيع)،)التسويق)،ااٍلستيراد)
(، األسم2ك) أنواع  جميع  وتصدير 
ضأسي2ت) (، القشري2ت) (، الرخوي2ت)
(، السردين) (، املح2ضي2ت) (، األضجل)
املنتج2ت) وغيره2 ن  (... امل2كريل)
املحلية أو املستوضدة عن) (، البحرية)
(، املجمدة) أو  الصيد  قواضب  طريق 

الوطنية أو األجنبية؛

وتصدير) وتسويق  -تثمي9 

أو) (/ املنتوج2ت البحرية الط2زجة و)

املجمدة)؛

-)صن2عة وتسويق وتصدير جميع)

املنتج2ت البحرية وكذلك  شتق2ته2)،)

وخ2صة األسمدة والزيوت و س2حيق)

السمك)؛

ووس2ئل) أدوات  جميع  تسويق  (-

أو) جديدة  ك2نت  سواء) الصيد 

 ستعملة،)االستيراد)/)التصدير؛

الزيوت) وتسويق  -استيراد 

التشحيم) و واد  الهيدضوليكية 

ال) وكذلك  عداته2  الصيد،) لقواضب 

سيم2 املحرك2ت البحرية و لحق2ته2؛

التسويق واملبيع2ت واملشتري2ت) (-

والسلع) املنتج2ت  أنواع  لجميع 

والخد 2ت،)وجميع عملي2ت التمثيل،)

والوس2طة،) والشحن  والعموالت،)

واالستيراد) الع2 ة،) والتج2ضة 

والتصدير؛

واستغالل جميع املص2نع) -انش2ء)

وحفظ) وتحويل  وتغليف  ملع2لجة 

املنتج2ت البحرية؛

لجميع) والدولي  الوطني  -النقل 

واملواد) واألدوات  املنتج2ت  أنواع 

والسلع واألشي2ء،)والشحن واملن2ولة،)

والتعشير؛

واالستيراد) الع2 ة  التج2ضة  (-

املغربية) املنتج2ت  لجميع  والتصدير 

أو) الطبيعية  واملواد  واألجنبية 

املصنعة واملنتج2ت املرخص له2  ن)

قبل الجم2ضك املغربية؛

املتعلقة) الخد 2ت  جميع  (-

بعملي2ت الصيد واملوانئ؛

 11 النهرة) :حي  املقراالجتم2عي)
ضقم1541)الداخلة

ت2ضيخ) ابتداء) ن  سنة  (99 املدة:)

تأسيسه2 النه2ئي.

الرأسم2ل) (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

دضهم) (111.111 االجتم2عي  حدد في)

اجتم2عية) حصة  (1111 إلى)  قسم 

للواحدة،) دضهم  (111 فئة)  ن 

و وزعة) ب2لك2 ل  و  حرضة   كتتبة 

لف2ئدة:السيد بوشعيب القد ي.

املجموع):)111111

:تبتدئ السنة) السنة االجتم2عية)

االجتم2عية  ن ف2تح ين2ير وتنتهي في)

31دجنبر.

السيد) تعيي9  تم  (: التسيير)

بوشعيب القد ي  سير للشركة ملدة)

غير  حددة.

ب2لسجل) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التج2ض1 

(،31/13/2121 بت2ضيخ) ب2لداخلة،)

تحت ضقم511
 لخص قصد النشر
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EURO BOX
   S.A.R.L

ضأسم2له2 : 11.111 دضهم

املقر االجتم2عي : تجزئة سميكرف 

ضقم 13 الط2بق األول بني يخلف 

املحمدية

تأسيس شركةذات املسؤولية 
املحدودة

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إيداع  تم  (،2121 2) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة اوضو بوكس وذات املميزات)

الت2لية):

التسمية):)أوضو بوكس.

:)شراء)وبيع  ستحررات) الهدف)

التجميل.

املقر االجتم2عي):)تجزئة سميكرف)

يخلف) بني  األول  الط2بق  (13 ضقم)

املحمدية.

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

تأسيسه2 النه2ئي.

في) :) حدد  االجتم2عي) الرأسم2ل 

11.111)دضهم لف2ئدة):

الي2س زنك2د)81)حصة.

كريمة شبهي)21)حصة.

السنة االجتم2عية):)تبتدئ السنة)

 ن ف2تح ين2ير وتنتهي في)31)ديسمبر.

:)تم تعيي9 السيد إلي2س) التسيير)

زنك2د.

ب2لسجل) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية) املحكمة  لدى  التج2ض1 

(،2121 ب2ملحمدية بت2ضيخ ف2تح أبريل)

تحت ضقم)27719.
 لخص قصد النشر
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 UP FOUR  SARL
تأسيس شركة  حدودة املسؤولية 

بت2ضيخ) العرفي املحرض  للعقد  تبع2 

شركة) إنش2ء) تم  (14-04-2021

 حدودة املسؤولية و التي له2 املميزات)

الت2لية):)

التسمية:))UP FOUR))ش.م.م.)

املس2همو9):)

»السيد)) نيرتريفس))))))))

»)السيد))نبيل تريفس))))))))

»السيد طالل سيد1))حد ة)

»السيد ف2ضل غالم))))))))

الغرض االجتم2عي:)

وتسيير) استثم2ض  (: بجميع) القي2م 

الشرك2ت و نش2ط2ت))الخد 2ت

اإلجتم2عي) املقر  االجتم2عي:) املقر 

45)ش2ضع عبد الق2دض  فتكر الط2بق)2 
ضقم)4)الداض البير2ء.

أسست هذه الشركة ملدة) (: املدة)

99)سنة.
في) امل2ل  ضأس  حدد  (: امل2ل) ضأس 

 1111 دضهم  قسمة على) (111.111

111)دضهم) حصة اجتم2عية  ن فئة)

جميعه2  حرضة) الواحدة،) للحصة 

 ق2بل  س2هم2ت نقدية في ضأس امل2ل.)

التسيير:

السيد ف2ضل غالم)) التسيير  وكل 

ملدة غير  حدودة.))

السنة االجتم2عية):))تبتدئ السنة)

في تنتهي  و  ين2ير  (1 في)  االجتم2عية 

 31)دجنبر.)
الجهو1) ب2ملركز  اإليداع  تم 

بت2ضيخ البير2ء) ب2لداض   لإلستثم2ض 

20-04-2021 
للخالصة و البي92)

السيد ف2ضل غالم))

561 P
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 BATIMAR IMMO SARL
بتأسيس شركـــــة ذات املسؤولية 

املحدودة  
بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) وضع  تم  (15/11/2121
املميزات) ذات  للشركة  األس2�سي 

الت2لية:
التسمية):)))

BATIMAR IMMO  S.A.R.L
الهدف):)التطوير العق2ض1 املق2ول)
البن2ء،) أعم2ل  لجميع  العق2ض1 
واألعم2ل) املعدات،) التقسيم،)

املتنوعة.
وتركيب) وتأجير  واقتن2ء) إنش2ء) (-
وتشغيل أ1  نشأة أو  صنع أو وضشة)

عمل تتعلق ب2لنش2ط االجتم2عي.)
املقر اإلجتم2عي):)11،)زنقة))الحرية)
الط2بق))الث2لث الشقة الرقم)5)))الداض)

البير2ء).
دضهم) (111.111 ( (: الرأسم2ل)
اجتم2عية)) حصة  (1111 إلى)  وزعة 
للحصة  قسمة) دضهم  (111 بقيمة)

ك2لت2لي))):
-)السيد))أزن2ك عمر:))511)حصة)

اجتم2عية)
 511 ( (: ( أزن2ك  حمد) ( ( السيد) (-

حصة اجتم2عية)
املدة):)99)سنة.

التسيير):)الشركة  سيرة ملدة))غير)
 حدودة)) ن))أزن2ك عمر

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
الربط) كت2بة  لدى  الق2نوني 
البير2ء)) ب2لداض  التج2ضية  ب2ملحكمة 
عدد) تحت  ( (22/14/2121 ( بت2ضيخ)
تحت) التج2ض1  والسجل  (775354

عدد)499965.
بمث2بة  قتطف وبي92
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 ESPACE BELLUCCI   SARL
.A.U

تأسيس شركـــــة  ذلت املسؤولية 
املحدودة  للشريك الوحيد

بت2ضيخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) وضع  تم  ( (16/14/2121
املميزات) ذات  للشركة  األس2�سي 

الت2لية):

 ESPACE ( شركة) ( ( (: التسمية)
.BELLUCCI SARL A.U

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
للشريك الوحيد

ت2جر  ستوضد)) ) قهى،) (: الهدف) (
عالقة) له  وكل  2  وأعم2ل  ختلفة 

بنش2ط الشركة.)
الطريق) (5 ( (: اإلجتم2عي) املقر 
السع2دة) تجزئة  (1 ضقم) الرئيسية 

سيد1 البرنو�سي الداض البير2ء)
في) دضهم  (111.111 (: الرأسم2ل)

 لك السيد))نجحي عبد الحق)
املدة):)99)سنة.

التسيير):)الشركة  سيرة ملدة))غير)
السيد نجحي عبد) ( (: ( ) ن)  حدودة)

الحق
اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
الربط) كت2بة  لدى  الق2نوني 
البير2ء) ب2لداض  ( التج2ضية) ب2ملحكمة 
تحت عدد) ( (22/14/2121 ( ( بت2ضيخ)
عدد) التج2ض1  والسجل  ( (775355

. 499967
بمث2بة  قتطف وبي92
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 LES RESIDENCES DE LA
PERFECTION

شركة  حدودة املسؤولية
بت2ضيخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  (19/14/2121 و) (16
 LES RESIDENCES DE LA

PERFECTION
املسؤولية) شركة  حدودة 

خص2ئصه2 ك2لت2لي:
 LES RESIDENCES« التسمية:)

»DE LA PERFECTION
الغرض:) نعش عق2ض1)

البير2ء،) الداض  االجتم2عي:) املقر 
 جموعة التقدم)))GH2-17الط2بق)2 

سيد1 البرنو�سي)))
املدة):)99)سنة ابتدءا  ن تسجيله2)

النه2ئي ب2لسجل التج2ض1
ضأسم2له2 التج2ض1:))111.111دضهم)
 قسمة إلى)1111)حصة  ن فئة)111 

دضهم  وزعة ك2لت2لي):

 341 ( السيد  صطفى اإلدضي�سي)

حصة)

 331 ( ( السيد عبد هللا اإلدضي�سي)

حصة))

السيد))توفيق كميل))331)حصة))

 جموع الحصص)1111)حصة

((. اإلدضي�سي) السيد  صطفى 

34.111)دضهم

اإلدضي�سي))) هللا  عبد  السيد  (

33.111)دضهم

 33.111 ( توفيق كميل) ( السيد) (

دضهم))

 جموع الحصص)111.111)دضهم)

اإلداضة):)تم تعيي9 السيد  صطفى)

السيد عبد هللا اإلدضي�سي) اإلدضي�سي،)

كميل  سيرين) توفيق  والسيد 

للشركة  ع إ ر2ء) نفصل

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)دجنبر  ن كل سنة

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2لداض) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

27/14/2121))تحت) البير2ء)بت2ضيخ)
ضقم)775841.
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 LUXE INTERIOR
شركة  حدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد

بت2ضيخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 LUXE (« تأسيس) تم  (19/14/2121

شركة  حدودة) (»INTERIOR

واحد) شريك  ذات  املسؤولية 

خص2ئصه2 ك2لت2لي:

»LUXE INTERIOR«((:التسمية
الغرض:) نعش عق2ض1)

البير2ء،) الداض  ( املقر االجتم2عي:)

 6 املجموعة) (1 ف2صلة) حي الوالء) (12

عم2ضة)21)سيد1  و ن)))

املدة):)99)سنة ابتدءا  ن تسجيله2)
النه2ئي ب2لسجل التج2ض1

 111.111 التج2ض1:) ضأسم2له2 

حصة  ن) (1111 إلى) دضهم  قسمة 

فئة)111)دضهم  وزعة ك2لت2لي):

 1111 ( ( الصف2ض) السيد  حمد 

حصة)

 جموع الحصص)1111)حصة

الصف2ض))))) السيد  حمد 

111.111دضهم

 جموع الحصص)111.111)دضهم)

تم تعيي9 السيد  حمد) (: اإلداضة)

إ ر2ء) للشركة  ع  الصف2ض  سيرا 

 نفرد

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)دجنبر  ن كل سنة

كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2لداض) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

23/14/2121))تحت) البير2ء)بت2ضيخ)
ضقم)775615.
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EL OUARDI PRINT SARLAU
شركة  حدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد ضأسم2له2 111.111 

دضهم

املقر االجتم2عي: حي الر�سى ضقم 32 

الع2لية املحمدية.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الواحد

في) عرفـي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إيداع  تم  ابريل2121) (7

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

الواحد) الشريك  ذات  املحدودة 

الوضد1 برانت ذات املميزات الت2لية:

برانت) الوضد1  (:  التسمية)

EL OUARDI PRINT  SARLAU

الهدف):)الطب2عة.

حي الر�سى ضقم) (: املقر االجتم2عي)

32)الع2لية املحمدية.

ت2ضيخ) ابتداء) ن  99سنة  (: املدة)

تأسيسه2 النه2ئي.

الرأسم2ل) (: االجتم2عي) الرأسم2ل 

االجتم2عي  حدد))في)111.111)دضهم)

لف2ئدة:

•)عبد الكريم الوضد1)111)حصة

تبتدئ السنة) (: السنةاالجتم2عية)

االجتم2عية  ن ف2تح ين2ير وتنتهي في)

31دجنبر.
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السيدعبد) تعيي9  تم  (: التسيير)
الكريم الوضد1.

ب2لسجل) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  التج2ض1 
 2121 21ابريل) بت2ضيخ) ب2ملحمدية،)

تحت ضقم)27859.
 لخص قصد النشر
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 CAFE LES DEUX GARCONS
SARLAU

شركة  حدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد ضأسم2له2 111.111 

دضهم
املقراالجتم2عي: 1 بلوك ب ضي2ض 

سالم الع2لية املحمدية.
تأسيس شركةذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الواحد

عرفـي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إيداع  تم  في2ابريل2121)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 
الواحدك2في) الشريك  ذات  املحدودة 
ليدوه ك2ضسو9 ذات املميزات الت2لية:

ك2ضسو9 ليدوه  ك2في  (: التسمية)
CAFE LES DEUX GARCONS

الهدف):) قهى,) طعم.
املقر االجتم2عي):)1)بلوك ب ضي2ض)

سالم الع2لية املحمدية.
ت2ضيخ) ابتداء) ن  سنة  (99 املدة:)

تأسيسه2 النه2ئي.
الرأسم2ل) (: االجتم2عي) الرأسم2ل 
دضهم) (111.111 االجتم2عي  حدد في)

لف2ئدة):
•) حمد فرد))111)حصة.

السنة االجتم2عية):)تبتدئ السنة)
االجتم2عية  ن ف2تح ين2ير وتنتهي في)

31دجنبر.
تم تعيي9 السيد  حمد) (: التسيير)

فرد.
ب2لسجل) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  التج2ض1 
 2121 15ابريل) بت2ضيخ) (، ب2ملحمدية)

تحت ضقم27811.
 لخص قصد النشر
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 STE IBRA MANAGEMENT
SARL AU

تأسيس شركة
السجل التج2ض1 عدد 36199

إنش2ء) تم  (18/14/2121 ( بت2ضيخ)
شركة ب2لخص2ئص الت2لية

 STE IBRA (: التسمية)
MANAGEMENT SARL AU

الوف2ق) :) دينة  االجتم2عي) املقر 
بلوك))D)ضقم)179)العيو9

الق2نونية) االستش2ضات  (: النش2ط)
والتسيير

املدة):)99)سنة  ن ت2ضيخ الت2سيس
ضاسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)
 قسمة الى)1111)حصة كل حصة ب)

111)دضهم)
التسيير):)للسيدة فتية السب2عي

ب2ملحكمة) الق2نو1  االيداع 
بت2ضيخ) ب2لعيو9  االبتدائية 
عدد) تحت  (19/14/2121

.1121/2121
568 P

MANALA TECH SARL AU
تأسيس شركة

في) عرفـي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إيداع  تم  (،22/11/2119
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودة ذات الشريك الوحيد و ذات)

املميزات الت2لية:
 MANALA TECH (: التسمية)

  SARL AU
والتقني2ت) الحوسبة  (: الهدف)

الجديدة
عالل) ش2ضع  (: االجتم2عي) املقر 
الط2بق) أ1) االطل�سي  عم2ضة  الف2�سي 

االول  كتب ضقم))2 راكش
سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 (: املدة)

تأسيسه2 النه2ئي.
الرأسم2ل) (: االجتم2عي) الرأسم2ل 
دضهم) (11.111 في) ( االجتم2عي  حدد)
111)حصة اجتم2عية  ن)  قسم إلى)
للواحدة،) كتتبة) 111.دضهم  فئة)

و حرضة ب2لك2 ل و  وزعة لف2ئدة):

 111 السيدة  ريم النوسف2و1) (•

حصة.

السنة االجتم2عية):)تبتدئ السنة)

االجتم2عية  ن ف2تح ين2ير وتنتهي في)

31)دجنبر.
املسير):)السيدة  ريم النوسف2و1

ب2لسجل) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية) املحكمة  لدى  التج2ض1 

(،22/11/2119 بت2ضيخ) بمراكش،)

.M11_19_2125281(تحت ضقم
 لخص قصد النشر
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EXTRA FERRAILLE
تأسيس شركة  حدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي  حرض بت2ضيخ)

شركة) تأسيس  تم  (17/14/2121

ذات الخص2ئص الت2لية:))

شريك) ذات  (: الق2نوني) الشكل 

وحيد))شركة  حدودة املسؤولية:)

 EXTRA (: اإلجتم2عي) اإلسم 

 FERRAILLE

الهدف اإلجتم2عي):

واملع2د9) املتالشي2ت  تج2ضة  (-

الحديدية وغير الحديدية واملخلف2ت)

الصن2عية الجديدة واملستعملة)،

املركب2ت) وبيع قطع غي2ض  شراء) (-

واآلالت املستعملة املعدة للتخريد)؛

-)النقل البر1 للبر2ئع.

-)استيراد وتصدير جميع املنتج2ت)

وجميع املواد.

ش2ضع  رس) (26 (: املقر اإلجتم2عي)

الداض) (3 الشقة) (1 السلط92 الط2بق)

البير2ء.))

املدة)):)99)سنة  ن ت2ضيخ التسجيل)
في السجل التج2ض1

-)الشريك الوحيد

 1111 حسن) واسالم  السيد  (-

حصة إجتم2عية.

 111.111 (: اإلجتم2عي) الرأسم2ل 

حصة) (1111 إلى) دضهم  قسم 

دضهم) (111 فئة) إجتم2عية  ن 

للواحدة.

التسيير):)السيد واسالم حسن)

ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 

تحت ضقم) ب2لداض البير2ء) ( التج2ضية)

775612)بت2ضيخ)23/14/2121. 
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BRITISH NEGOCE
تأسيس شركة  حدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي  حرض بت2ضيخ)

شركة) تأسيس  تم  (28/11/2121

ذات الخص2ئص الت2لية:))

ذات) شركة  (: ( الق2نوني) الشكل 

شركة  حدودة) ( وحيد) شريك 

املسؤولية

 BRITISH (: اإلجتم2عي) اإلسم 

  NEGOCE

الهدف اإلجتم2عي):)

•)املق2ولة الع2 ة في البن2ء.)

املستلز 2ت) جميع  وبيع  شراء) (•

واإلن2ضة) واإللكترونية  الكهرب2ئية 

والسب2كة) الخ2صة  أو  الع2 ة 

والصرف الصحي و جميع العق2قير.

•)استيراد وتصدير جميع املنتج2ت)

وجميع املواد.

ش2ضع  رس) (26 (: املقر اإلجتم2عي)

الداض) (3 الشقة) (1 السلط92 الط2بق)

البير2ء))

املدة):)99)سنة  ن ت2ضيخ التسجيل)

في السجل التج2ض1

الشريك الوحيد

 1111 السيد بن حمو الحسي9) (-

حصة إجتم2عية).

 11.111 (: اإلجتم2عي) الرأسم2ل 

حصة) (111 إلى) دضهم  قسم 

دضهم) (111 فئة) إجتم2عية  ن 

للواحدة

التسيير)):)السيد بن حمو الحسي9))

ب2ملحكمة) الق2نوني  االيداع  تم 

تحت ضقم) ب2لداض البير2ء) ( التج2ضية)

767642)بت2ضيخ)26/12/2121. 
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 SOCIETE INETRNATIONAL

  TRUCKS SERVICES

شركة ذات  سؤولية  حدودة 

بشريك واحد

ضاسم2له2 111.111  دضهم

 قره2  االجتم2عي  :   12، زنقة  

بوجمعة صبر1 الط2بق 1 شقة 

ضقم  6  البير2ء

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 

بت2ضيخ) 15/14/2121) سجل  ت2ضيخ)

الق2نو9) وضع  تم  ( (11/12/2121

األس2�سي لشركة  حدودة املسؤولية)

الخ2صي2ت) ذات  واحد  بشريك 

الت2لية:

 SOCIETE ( (: الشركة) اسم 

 INETRNATIONAL TRUCKS

ذات  سؤولية) ( شركة) (SERVICES

 حدودة بشريك واحد).

نقل البر2ئع لحس2به2) (- الهد ف)

ولحس2ب الغير)*)كراء)جميع  عدات)

جميع) بيع وشراء) (** النقل و اآلالت)

املعدات.

زنقة)) (12 (: االجتم2عي) املقر 

1))شقة ضقم) بوجمعة صبر1 الط2بق)

6)البير2ء.)

املس2هم2ت)

)للسيد)) حمد))ألري2حي))111.111 

دضهم

دضهم) (111.111 (: الرأسم2ل)

حصة  قسمة) ( (1111 (  قسم على)

على الشكل الت2لي):

 1111 الري2حي) ( للسيد  حمد)

حصة)

ألري2حي  سير) :) حمد  التسيير)

الشركة ملدة غير  حدودة)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

بت2ضيخ) ب2لبير2ء) التج2ضية 

28/14/2121))تحت ضقم):)776171 

السجل التج2ض1 ضقم))511557.
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STE W TOURS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمس2هم وحيد 
ضأسم2له2 111.111 دضهم.

املسيرة 2 عملية العنبر 2 ضقم 111 

عم2ضة 45  راكش

السجل التج2ض1 ضقم: 114165

بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ بت2ضيخ)

تأسيس) تم  (،2121 أبريل) 15) ن 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

الخص2ئص) ذات  وحيد  بمس2هم 

الت2لية:

(: للشركة) االجتم2عية  التسمية 

 STEW TOURS AU
بدو9) السي2ضات  تأجير  (:  وضوع)

س2ئق.

2)عملية) املقر االجتم2عي):)املسيرة)
العنبر)2)ضقم)111)عم2ضة)45 راكش))))
ضأسم2ل) يحد  (: الشركة) ضأسم2ل 

)دضهم  قسمة) (111.111 الشركة في)

دضهم) (111 1111)حصة  ن فئة) إلى)

للحصة الواحدة حرضة ك2 لة)

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

املقيم) وطني  العزيز  عبد  السيد 

 1128 ضقم) الجنوبي  أزلي  في:تجزئة 

 راكش

الح2 ل لبط2قة التعريف الوطنية)
.EE465632(ضقم

املدة):)حددت  دة الشركة في)99 

سنة ابتدءا  ن ت2ضيخ تأسيسه2.

تم القي2م ب2إليداع الق2نوني لدى)

التج2ضية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بـة 

بمراكش بت2ضيخ)2121/14/23

تحت ضقم)123377.
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  PROCONI MAROC

SARLAU
إعال9 بخصوص تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ بت2ضيخ)

شركة) تأسيس  تم  ( (2121/11/24

ب2ملواصف2ت الت2لية):

):) حدودة املسؤولية ذات) شركة)
الشريك الوحيد.

  PROCONI MAROC(:((التسمية
SARLAU

12)زنقة صبر1) (: ( املقر االجتم2عي)
 6 ضقم) األول شقة  الط2بق  بوجمعة 

الداض البير2ء)
التركيب2ت) (: االجتم2عي) الهدف 
الكهرب2ئية والحم2ية وكشف الحرائق

الرأسم2ل):)31.111)دضهم
 RIVERO MACIA (: التسيير)

SERGIO
املدة):)))99)سنة

 485655 (: السجل التج2ض1 ضقم)
بت2ضيخ)2121/11/15.
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شركة نوفو بول إضب92 دو برك92

 SOCIETE NOUVEAU POLE
URBAIN DE BERKANE
شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضأسم2له2  11.111 دضهم
الك2ئن  قره2 االجتم2عي 34 , زنقة 

21 غشت حي الحسني برك92
السجل التج2ض1 : 2717

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
 18 بت2ضيخ) املنعقد  الع2د1  الغير 
املسم2ة)) ،للشركة  (2121  2ضس)
نوفو بول إضب92 دو برك92 شركة ذات)
،الك2ئن  قره2)  سؤولية  حدودة)
االجتم2عي ببرك92)34),)زنقة)21)غشت)
ضأسم2له2)) يبلغ  ،والتي  الحسني) حي 

11.111)دضهم،)فقد تقرض  2يلي:
-)تغيير الغرض االجتم2عي للشركة:
-)قرض الجمع الع2م)،)تغيير الغرض)
نش2ط) بحذف  للشركة  االجتم2عي 
بإداضة) تعويره  و  العق2ض1  اإلنم2ء)
أشك2له) بك2فة  والعمل  املشروع 
وب2لت2لي تم تغيير الفصل)3) ن النظ2م)

األس2�سي.
-))تغيير اسم الشركة):

الشركة) اسم  تغيير  الشرك2ء) قرض 
 HIPPONE ك2لت2لي:) سيصبح  الذ1 

.MANAGEMENT

وب2لت2لي قرض الشرك2ء)تغيير الفصل)
2) ن النظ2م األس2�سي الذ1 أصبح)

ك2لت2لي:
 HIPPONE (: تحمل الشركة اسم)

 MANAGEMENT
اإليداع الق2نوني):

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
الربط ب2ملحكمة اإلبتدائية ببرك92،)

بت2ضيخ)12/14/2121.
للنسخ والنشر

املسير

575 P

شركة إميل كول
SOCIETE EMILE COUL

شركة ذات  سؤولية  حدودة
ضأسم2له2 4.111.111 دضهم

الك2ئن  قره2 االجتم2عي ب2لبير2ء،5 
زنقة ليوتنو9 بيرج  البير2ء
السجل التج2ض1: 261693

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
 18 بت2ضيخ) املنعقد  الع2د1  الغير 
،للشركة املسم2ة إ يل) (2121  2ضس)
كول شركة ذات  سؤولية  حدودة،)
ب2لبير2ء،) االجتم2عي  الك2ئن  قره2 
يبلغ) والتي  بيرج،) ليوتنو9  زنقة  (5
فقد) دضهم،) (4.111.111 ضأسم2له2)

تقرض  2يلي:
-)تغيير الغرض االجتم2عي للشركة:
-)قرض الجمع الع2م)،)تغيير الغرض)
نش2ط) بحذف  للشركة  االجتم2عي 
العق2ض1 و تعويره بال ستراد) اإلنم2ء)
) ثل) و التصدير املنتج2ت الفالحية)
أنواعه2) بكل  الفواكه  و  الحوا ض 
استغالل) و  خ2ضجه  و  املغرب  داخل 

األضا�سي الفالحية.
2) ن) الفصل) تغيير  تم  وب2لت2لي 

النظ2م األس2�سي.
اإليداع الق2نوني):

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) ب2ملحكمة  الربط 
 2121 أبريل) (19 بت2ضيخ) ب2لبير2ء،)

تحت ضقم)774958 .
للنسخ والنشر

املسير
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 STE AFTER DISTRIBUTION

SARL AU

افتر ديستربوسيو9 – ش.م.م.ش.و 

تحويل املقر االس2�سي لشـركـة

ب2لداض) أبرم  بمقت�سى عقد عرفي 

البير2ء)بتأضيخ:)11/12/2121 

تم تحويل املقر األس2�سي لشركة):))

 AFTER DISTRIBUTION SARL AU

الى العنوا9 الجديد الت2لي:

البوه2لي) دواض  (: املقر االجتم2عي) (-

ضقم)127)ولد احمد)1)داض بوعزة))الداض)

البير2ء.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

ضقم) تحت  البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

771362)بت2ضيخ)23/13/2121.
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KAM BUILDING SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ضأسم2له2 11.111 دضهم

املقر االجتم2عي :12 زنقة صبر1 

بوجمعة شقة ضقم 6 الداضالبير2ء

تفويت حصص اجتم2عية
االستثن2ئي) الع2م  الجمع  قرض 

املنعقد بت2ضيخ)31/11/2121)لشركة

KAM BUILDING SARL AU)ش.م.م)

 2 يلي):

-)املوافقة على تفويت)111)حصة)

يحيى) للسيد  اجتم2عية  ملوكة 

بوجط2ط لف2ئدة السيد هش2م ض 2ش

استق2لة السيد يحيى بوجط2ط) (-

 ن  ه2 ه كمسير للشركة

ض 2ش) هش2م  السيد  تعيي9  (-

كمسير وحيد للشركة ملدة غير  حددة

-)تعديل الق2نو9 األس2�سي للشركة)

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

ب2لداض) التج2ضية  للمحكمة  الربط 

البير2ء،)في)27/12/2121)تحت ضقم)

.732474
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فـيـدوضيـــــك

KWIKS - FRC
  S.A.R.L

شركة  حدودة املسؤولية 
ضأس  2لـه2 11.111 دضهـم

 قره2 االجتم2عي: 15 زنقة أبو 
العب2س ضقم الشقة 11 

إق2 ة سعيدة الط2بق الث2ني بوضكو9  
الداضالبير2ء

تفويت حصص اجتم2عية
طبق2 للعقـد العرفي املؤضخ بت2ضيخ)
بت2ضيخ) واملُسجل  (،12/13/2121
ضقم) املرجع  تحت  (،25/13/2121

.RE 445418311
الخي2طي) أ ي9  السيد  ق2م 
6)حصة و بـقيمة) بتفويت) ( الحسيني)
شركة للواحدة  ن  دضهم  (111
لص2لح) ( (.KWIKS-FREC( SARL

اآلنسة))زينب الخي2طي الحسيني.
ضأس) يصبح  التفويت،) هذا  بعد 

 2ل الشركة  وزع2 كم2 يلي):
السيد أ ي9 الخي2طي الحسيني))))))))))))))))))))))))) (-

74)حصة
-)اآلنسة زينب الخي2طي الحسيني)

26)حصة
املجموع)))111)حصة

الق2نوني) اإليداع  أجر1  وقد 
التج2ضية) املحكمة  ضبط  بكت2بة 
 14/13/2121 بت2ضيخ) ب2لداض البير2ء)

تحت ضقم)773115 .
للنشـر واإلعـال9

املدبر
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MARMARA EQUIPEMENT
 2ض را ايكيبمو9

شركـة  حدودة املسؤولية
ضأسم2له2 : 11.111 دضهم

191، الفواضت حي ع2دل ط2بق3 
حي املحمد1 الداض البير2ء
تفويت حصص اجتم2عية

بت2ضيخ))) عرفي  عقد  وبمقت�سى 
الحز 2ض1) السيد  فوت  (2/4/2121
)51)) ن) حصة) خمسو9  ضضوا9 
دضهم التي يمتلكه2 للسيد) (111 فئة)

عفيف  حمد الذ1 قبله2).

وقد ص2دق الشرك2ء)على:
طرف) الحصص  ن  تفويت  (-
لف2ئدة) ضضوا9  الحز 2ض1  السيد 

السيد عفيف  حمد.))
) ن) (7 و) (6 الفصل) تعديل  (-

الق2نو9 األس2�سي للشركة.
شركة) إلى  الشركة  تحويل  (-
شريك) ذات  املسؤولية   حدودة 

وحيد:
بم2 أ9 السيد عفيف  حمد أصبح)
امل2لك الوحيد لحصص الشركة فقد)
تم تحويل الشركة إلى شركة  حدودة)
بدو9) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 
وقد) خلق شخصية  عنوية جديدة.)
الق2نو9) الوحيد على  الشريك  وافق 

األس2�سي الجديد للشركة.)
األس2�سي) الق2نو9  تحديت  (-
 LA MISE A JOUR DESللشركة

 STATUTS
ملدة) التسيير  أسند  (: ( التسيير) (-
غير  حددة  ع الصالحي2ت املطلقة)
للمسير الوحيد السيد عفيف  حمد)
 4 ضقم) (2 املقيم تجزئة ت2فراوت زنقة)

ط2بق)3)الحي املحمد1))البير2ء.
اإل ر2ء:)ب2لنسبة للعقود املتعلقة)
به) عهد  للشركة  اإلداضية  ب2لوث2ئق 

لسيد عفيف  حمد.
للمحرر,) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) ب2ملحكمة  الربط  بكت2بة 
ب2لبير2ء))بت2ضيخ)21/14/2121)تحت)

الرقم)775118.
 ن أجل التخليص واإلشه2ض)
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YASSEL MEC
ي2سل  يك

شركـة  حدودة املسؤولية
 ضأسم2له2 5.111.111 دضهم

136 ش2ضع ب2حم2د  ݣ2زة الط2بق 
السفلي بلڤيدير الداض البير2ء

الجمعية) بمقت�سى  داولة 
الع2 ة الغير الع2دية املنعقدة بت2ضيخ))
تحسي9) أجل  و  ن  ( (19/13/2121
وضعية الشركة امل2لية قرض الشرك2ء)
ضفع ضأسم2ل الشركة  ن)5.111.111 
دضهم إلى)11.111.111)دضهم و ب2لت2لي)

.
َ
خلق)51.111)حصة جديدة

في) الرأسم2ل  حددا  ويصبح 
للشرك2ء) أسندت  حصة  (111.111

ك2لت2لي):
اإلله) عبد  السيد  غ2 ر  (-

33.333.34)حصة.
اإلله)) عبد  فتح  السيد  (-

33.333.34)حصة.)
الرحيم) عبد  كي  تكتو  السيد  (-

33.333.32)حصة.
تحديت الق2نو9 األس2�سي للشركة
 LA MISE A JOUR DES STATUTS

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
الكبرى) البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 
ضقم:) تحت  ( (31/13/2121 ( بت2ضيخ)

.772376
 ن أجل التخليص و اإلشه2ض)))))
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MEDSO
 يدسو

شركـة  حدودة املسؤولية بشريك 
وحيد ضأسم2له2 8.231.111 دضهم

18 زنقة سجلم2سة بيلڤيدير الداض 
البير2ء

بمقت�سى  داولة الجمعية الع2 ة)
 24/13/2121 بت2ضيخ) ع2دية  الغير 
شركة  حدودة) ») يدسو«) لشركة)
املسؤولية بشريك وحيد قبل الشريك)
الوحيداستق2لة السيد بومل2ني  حمد)
ملدة) التسيير  أسند  (: ( التسيير)
غير  حددة  ع الصالحي2ت املطلقة)
للمسير الوحيد السيد املهد1  حمد)
ش2ضع) (4128 ضيو شقة) إق2 ة  املقيم 
الذئ2ب) عي9  الرحم92  عبد  سيد1 

البير2ء.
اإل ر2ء:)ب2لنسبة للعقود املتعلقة)
به) عهد  للشركة  اإلداضية  ب2لوث2ئق 

لسيد املهد1  حمد.
-)اإليداع الق2نوني:

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
الربط لدى املحكمة التج2ضية ب2لداض)
البير2ء)بت2ضيخ)))13/14/2121)تحت)

ضقم)774246.
 ن أجل التخليص واإلشه2ض)
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عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9778

MCA FACTORY
النقص92 في ضأسم2ل الشركة

عرفي  ؤضخ) عقد  بموجب 
 11/13/2121 يوم) ب2لبير2ء)
و سجل بنفس املدينة قرض الشرك2ء)
  MCA FACTORY(الح2ضرو9 لشركة
املحدودة)) امله2م  ذات  شركة 
ذات)) دضهم,) ( (511.111 وضأسم2له2)

املقر))الرئي�سي))في الداضالبير2ء):
 Batiment( Almouflihoun
 Lot 156 Zone Industrielle Ben
 M’sik(Sidi(Othman(Hay(Moulay

 Rachid
 2 يلي):)

الشركة) ضأسم2ل  تخفيض  (.1
ليصبح) دضهم  ( بمبلغ451.111,11)

بذلك))51.111,11)دضهم.
الشرك2ء) ن) عدد  تخفيض  (.2
 MCA ( ( حيث تنحت شركة) (1 إلى) (2

    MANAGEMENT
و7) ن) ( (6 (،1 ( امل2دة) تعديل  (.3

الق2نو9 األس2�سي للشركة).
تغيير الشكل الق2نوني للشركة) (.4
إلى) املحدودة  امله2م  ذات   ن شركة 
شركة ذات امله2م املحدودة والشريك)

الوحيد.
5.)إع2دة صي2غة الق2نو9 األس2�سي)

للشركة.)
اإليداع)):)تم اإليداع الق2نوني لدى)
التج2ضية) ب2ملحكمة  الربط  كت2بة 
و تحت) (19/14/2121 يوم) ب2لبير2ء)

ضقم)774946.
للنشر والبي92.
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 PARADIS INVEST شركة 
LE CALYPSO

 قره2 االجتم2عي:  حل ضقم 4 عم2ضة 
املن2ض س ا تداد ش2ضع عالل الف2�سي 

االزده2ض  راكش
إعال9

سجل تج2ض1 114971
الجمع) قراضات  بموجب  حرر 
املنعقد) للشرك2ء) االستثن2ئي  الع2م 

بت2ضيخ)11/13/2121،)تقرض  2 يلي):

-)نقل املقر االجتم2عي للشركة  ن)

عم2ضة املن2ض س ا تداد) (4  حل ضقم)

ش2ضع عالل الف2�سي االزده2ض  راكش)

ش2ضع عالل) (7 ضقم) (2 ( البست92) إلى 

الف2�سي  راكش.

-)بيع)511)سهم  ن طرف اآلنسة)

فياللي  رشد أ نية إلى السيد فياللي)

 رشد حسن بت2ضيخ)11/13/2121.

-)تحويل الشكل الق2نوني للشركة:)

ذات  سؤولية  حدودة) شركة 

بشريك وحيد.

فياللي  رشد) اآلنسة  استق2لة  (-

فياللي  رشد) السيد  وتعيي9  أ نية 

حسن  سيير وحيد للشركة لفترة غير)

 حدودة.

-)إلغ2ء)أنشطة الشركة وهي:

)))*)قهوة،)سن2ك.

)))*)إداضة القهوة.

)))*))تصدير املنتج2ت الحرفية.)))

)))*)بيع  ستحررات التجميل.))

وهو:) جديد  نش2ط  وإض2فة 

تحويل األ وال.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

بت2ضيخ) بمراكش  التج2ضية 

12/14/2121)تحت ضقم)122535.
لإلش2ضة و البي92
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 MAROC MAGIC شركة

 MAGIC VAPE
 قره2 االجتم2عي: البست92  2 ضقم 7 

ش2ضع عالل الف2�سي  راكش

إعال9 

سجل تج2ض1 59451

الوحيد) الشريك  قراض  بموجب 

السيد) قرض  (،18/13/2121 بت2ضيخ)

فياللي  رشد أ ي9  2يلي):

-)نقل املقر االجتم2عي للشركة  ن)

البست92)2)ضقم)7)ش2ضع عالل الف2�سي)

ليزوضانجي) أعم2ل  إلى  ركز   راكش 

بكر صديق) أبو  ش2ضع  (7 ضقم)  كتب 

ليفرن2ج  راكش.

-)إلغ2ء)أنشطة الشركة وهي):

)*)بيع املعدات الطبية الكهرب2ئية)
(، واإللكترونية) الكهرب2ئية  )املعدات 
جميع املنتج2ت واملواد شبه الطبية)).

)))))*)بيع املنتج2ت الغذائية.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ) بمراكش  التج2ضية 

26/13/2121)تحت ضقم)122282.
لإلش2ضة و البي92
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 CONTRACTORS SERVICES
SARL AU

بموجب التجمع الع2م االستثن2ئي)
لشركة) الوحيدة  للشريكة 
 CONTRACTORS SERVICES«
البير2ء) ب2لداض  املنعقد  (»SARLAU
ضأسم2له2) (,2121 فبراير) (19 بت2ضيخ)

111.111))دضهم.
تقرض  2يلي:

-)نقل املقر االجتم2عي إلى العنوا9)
الت2لي):

حي سيد1  عروف فلوضيدا  ركز)
الداض البير2ء) ( (45 )ضقم) ب2ضك  كتب)

املغرب
الق2نو9) وتحديث  تجديد  (-

األس2�سي للشركة.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
للداض) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
بت2ضيخ) (774985 تحت ضقم) البير2ء)

19)أبريل)2121
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 ACADEMIE ASSOULIL شركة
 DE FORMATION,

 DEVELOPPEMENT ET
     CONSEIL  SARL AU

 ش2ضع عبد الكريم الخط2بي، طريق 
حسن بن أ ب2ضك ،إق2 ة الخط2بية 

،عم2ضة الط2بق األول ضقم 3،  راكش  
تحويل املقر

عرفي) عقد  بمقت�سى 
الشريك) قرض  بت2ضيخ27/11/2121)
 ACADEMIE لشركة) الوحيد 
 ASSOULIL DE FORMATION,
  DEVELOPPEMENT ET CONSEIL

SARL AU))) 2 يلي):

-)تحويل  قر الشركة  ن العنوا9)
الك2ئن):)ش2ضع عبد الكريم الخط2بي،)
،إق2 ة) أ ب2ضك) بن  حسن  طريق 
،عم2ضة الط2بق األول ضقم) الخط2بية)
3،) راكش))إلى العنوا9 الت2لي):إق2 ة)
الشقة) (،1 عم2ضة) (،1 العتيق) البيت 

11،)) راكش.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
بت2ضيخ) بمراكش  التج2ضية 
18/12/2121)))تحت عدد)121323.
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 Céline MEG شركة
  SARL A ASSOCIE UNIQUE 
ضقم  19 ، دضب الجديد ، ضي2ض 

الزيتو9 القديم ،   راكش  
تحويل املقر

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرض الشريك الوحيد) (13/15/2119
 Céline MEG  SARL A ( لشركة)

ASSOCIE UNIQUE) 2 يلي):
تحويل  قر الشركة  ن العنوا9)
الجديد،) دضب  (،21 ( ضقم) (: الك2ئن)
إلى) ( ) راكش) ضي2ض الزيتو9 القديم،)
الجديد،) دضب  (،19 ( ضقم) (: العنوا9)

ضي2ض الزيتو9 القديم،)) راكش
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ) بمراكش  التج2ضية 

21/11/2121)تحت عدد)119716.
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 INTERNATIONAL IT
SERVICES SARL

ضأس  2ل 11111.11 دضهم
املقر الرئي�سي: الداض البير2ء ، 117 
، زاوية ش2ضع ضو 2 ، الط2بق الث2لث ، 

إق2 ة الحي2ة
R.C : 333 391      I.F : 15273003

إعال9 تعديلي
الع2م) الجمع  اجتم2ع  خت2م  في 
 25 في) عقد  الذ1  االستثن2ئي 
شركة) شرك2ء) قرض  (2121  2ضس)
 INTERNATIONAL IT SERVICES

SARL) 2 يلي:



9779 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

ب2ع السيد) نقل  لكية األسهم:) (-

)بقيمة)
ً
25)سهم2  حمد ضشيد  راد1)

111)دضهم لكل  نه2)،)ا تلكه2 في شركة)

 INTERNATIONAL IT SERVICES

SARL)))للسيدة ن2دية بخريس.

بمقداض) امل2ل  ضأس  زي2دة  (-

 11.111 دضهم ليرتفع  ن) (791.111

811.111)دضهم ب2لتعويض) دضهم إلى)

املب2شر عن األضب2ح املحتجزة.

املسير) -تعيي9  نصب  س2عد 

السيد) غير  حدودة  ملدة  للشركة 

بوجراد  ن  واليد) الكريم  عبد 

في تندضاضة واملقيم في) (13/14/1968

 4 2)شقة) ،)شقة) إق2 ة سيرين2 ب2ضك)

الداض) النواصر  بوسكوضة  (، (3 سفير)

ح2 ل بط2قة الوطنية ضقم) البير2ء)

.A476163
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RID MED CONFORT SARL
RC :416511

زي2دة ضأس امل2ل
الع2م) الجمع  ملحرر  وفًق2 

في15/14/2121،) املؤضخ  االستثن2ئي 

 RID MED شركة) شرك2ء) فإ9 

برأس  2ل قدضه) (CONFORT SARL

و قره2) دضهم،) (25.181.111.11

طريق) البير2ء،) الداض  في  الرئي�سي 

والد) (، دواض لهلالت املج2طية) (،9 ضقم)

الط2لب  ديونة،)الداض البير2ء.

قرضن2  2 يلي:

بمبلغ) النقد1  امل2ل  زي2دة ضأس  (-

دضهم) ((1.111.111( دضهم)  ليو9 

للشريك الرضواني املهد1.

النظ2م) املترتبة على  التعديالت  (-

األس2�سي.

-تحيي9 النظ2م األس2�سي.

املحكمة) في  الق2نوني  اإليداع  تم 

بت2ضيخ) البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

16/14/2121)تحت ضقم)774711. 
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 ECHO-RAY MEDICAL  s.a.r.l
زي2دة ضأس امل2ل

بت2ضيخ) خ2ص  بموجب  حرر 

البير2ء،) ب2لداض  (23/12/2121

تحت) (23/12/2121 بت2ضيخ)  سجل 

(،OR212111435451233 املراجع)

لشركة) االستثن2ئي  الع2م  الجمع  تم 

ذات  سؤولية  حدودة

زي2دة ضأس امل2ل في ضأس امل2ل  ن)

 911.111 دضهم) ألف  تسعة  ئة 

دضهم لتتحول  ن)111)ألف دضهم إلى)

 ليو9 دضهم)

اإليداع) تم  (: الق2نوني) اإليداع 

الق2نوني في املحكمة التج2ضية ب2لداض)

تحت) (25/12/2121 بت2ضيخ) البير2ء)

ب2لسجل) و سجل  (759111 ضقم)

التج2ض1 تحت ضقم)354181 
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IRRIDIS

   S.A.R.L AU

الرأسم2ل : 1.511.111 دضهم

املقر االجتم2عي : 5.6  سيرة 2، 

عم2لة ت2فياللت  راكش

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 

 2121 15)ديسمبر) االستثن2ئي بت2ضيخ)

 IRRIDIS لشركة) االجتم2عي  ب2ملقر 

تم) ش ذ م م ذات الشريك الوحيد،)

تقرير  2 يلي):

املس2همة) على  شروع  املوافقة 

بنيس كم2ل) السيد  املقترحة ألسهم 

.BENKA INVEST(لف2ئدة شركة

 BENKA INVEST شركة) قبول 

كشريك وحيد.

تعديالت ق2نونية جوهرية.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

الربط ب2ملحكمة التج2ضية بمراكش)

2121،)تحت ضقم) 26)فبراير) في ت2ضيخ)

.2358

593 P

 SOCIETE MERINAS  IMMO
 » SMI «  SARL

شركة ذات  سؤولية  حدودة
RC : 476781
تفويت حصص

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
ت2ضيخ)16/12/2121)تم تحرير  حرر)
للشركة) االستثن2ئي  الع2م  الجمع 
حيت تمت املص2دقة و تغيير  2 يلي)))):

الشكل) علي  حصص  تفويت  (-

الت2لي):

-)تفويت))111.111)حصة  ملوكة)

في الشركة)) ( للسيد ة  ريم العم2ض1)

على الشكل الت2لي):

الري2حي)) اين2س  نفيسة  للسيدة 

15.111))حصة.

  85.111 ألري2حي) كميل  للسيد 

حصة.)
الس2دس) الفصل  تعديل  (-
والس2بع  ن الق2 نو9 االس2�سي على)

الشكل الت2لي):)))
-)الفصل الس2 دس):)املس2هم2ت

الري2حي:) اين2س  نفيسة  ( للسيدة)
5.111.111)دضهم).

الري2حي))) كميل  للسيد 
15.111.111)))دض هم.

-))الفصل الس2 بع):)الراسم2ل
الري2حي) اين2س  نفيسة  ( للسيدة)

51.111))حصة.
للسيد كميل ألري2حي):))))))151.111 

حصة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ) ب2لبير2ء) التج2ضية 

15/13/2121))تحت ضقم)771117 
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          ENGIE ENERGIE SERVICES
الشكل الق2نوني: فرع

املكتب املسجل: 21, ش2ضع ضاشيد1 
الداض البير2ء

السجل التج2ض1 الداض البير2ء: 263
جيرينو) جولي92  السيد  تعيي9  (-
)للفرع ليحل  حل السيد  حمد)

ً
 ديرا

لق2نو9) (
ً
وفق2 (، لوديي) هو 92  أ ي9 

في الص2دض  الصالحي2ت   تفويض 

 11)فبراير 2121.

إيداعه) تم  (: الق2نوني) اإليداع 
البير2ء) ب2لداض  التج2ضية  ب2ملحكمة 
برقم) (2121 12) 2ضس) بت2ضيخ)

.769828
للرأ1 واإلش2ضة
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           ENGIE SERVICES MAROC
الشكل الق2نوني: شركة  جهولة
ضأس امل2ل: 262.584.411 دضهم

املقر الرئي�سي: طريق الجديدة  ب 
ك 374 كم 13.5 جم2عة والد عزوز 

النواصر 
السجل التج2ض1 : 34117

الجمعية) اجتم2ع  ملحرر  وفًق2 
الع2 ة غير الع2دية بت2ضيخ)28)ديسمبر)
الع2 ة) الجمعية  قرضت  (، (2121
زي2دة) إجراء) ب2إلجم2ع  الع2دية  غير 
37،818،900) ن) بمبلغ) امل2ل  ضأس 
سهًم2) (378،189 خالل االكتت2ب في)
وهي)  خصصة لشركة اونجي2فريك،)
شركة  س2همة  بسطة  ع  س2هم)
ن2نت.) في  (RCS لدى) واحد  سجل 
تحت ضقم)814841 748)،)عن طريق)
وواجبة) س2ئلة  ديو9  عينة  تحويل 
الحس2ب) في  إدخ2له2  تم  الدفع 
لشركة) اململوك  للمس2هم  الج2ض1 

اونجي2فريك.
امل2ل) ضأس  زي2دة  يتم  وبذلك 
إلى) دضهم  (224.765.511.11 الب2لغ)

262.584.411.11)دضهم.
إيداعه) تم  الق2نوني:) اإليداع 
البير2ء) ب2لداض  التج2ضية  ب2ملحكمة 
برقم) (2121 24) 2ضس) بت2ضيخ)

.771648
للرأ1 واإلش2ضة

596 P

شركة دغو شاربو   ش.م.م. 
ضأسم2ل 1.511.111 دضهــم

املقر االجتم2عي: املقر االجتم2عي: 
114 حي الراز1  جرادة

الجمع) بمــــوجب  حرر 
بت2ضيخ) املنعقد  االستثن2ئي  الع2م 

12/13/2121)تقــرض  2يلي):)
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اجتم2عية) حصة  (11251 بيع) (-

لف2ئدة) دغو  كوتر  السيدة  في  لك 

السيدة س2ضة))دغو.

-)تعيي9 السيدة س2ضة دغو كمسيرة))

للشركة.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة)

 1117 عدد) تحت  بوجدة  التج2ضية 

بت2ضيخ)11/14/2121.
عن املتصرف ب2لشركة

597 P

MCLINIC PRO
   S.A.R.L AU

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : 61 ش2ضع اللة 

ي2قوت زاوية  صطفى املع2ني الط2بق 

الث2ني ضقم 62  ركز الري2ض

الداض البير2ء
ضقم السجل التج2ض1 : 497865

تعيي9  سير جديد
االستثن2ئية) للقراضات  وفق2 

فإ9) (،2121 أبريل) (6 في) املتخذة 

السيد سعيد) الوحيد عي9  الشريك 

فتح هللا  سيرا وحيدا للشركة.

املحكمة) في  الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (27 في) التج2ضية ب2لداض البير2ء)

2121،)تحتت ضقم)775945.
 ن أجل اإليج2ز والبي92

598 P

   Sté BASSIERE INFOTEL
شركة  حدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
ضأسم2له2 111.111.11  دضهم

املقر االجتم2عي : اشراق سونتر عم2ضة 

27 الط2بق 1 ضقم الشقة7 تجزئة 

DIAMENT VERRE، الداض البير2ء

تصفية الشركة
عرفي  ؤضخ) عقد  بموجب 
قرض) (،.1/11/2118 بت2ضيخ) ب2لبير2ء)

 BASSIERE الواحد لشركة) الشريك 

شركة  حدودة) (، (INFOTEL

الواحد الشريك  ذات   املسؤولية 

) 2 يلي):

-)تصفية الشركة.
السيد)) تعيي9  الشرك2ء) قرض  (-

كردو9 ضشيد))للقي2م ب2لتصفية.
-) قر التصفية هو):

الط2بق) (27 عم2ضة) سونتر  اشراق 
 DIAMENT تجزئة) الشقة7) ضقم  (1

VERRE،)الداض البير2ء..
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
تحت) ( (..14/3/2121 في) ب2لبير2ء)

عدد)774651
599 P

LA PAUSE- ROTI SARL
فسخ الشركة

بمقت�سى  حرر القراض االستثن2ئي)
31) 2ضس) بت2ضيخ) ( البير2ء) ب2لداض 
 LA(PAUSE-(ROTI ( ( للشركة) (2121

SARL)تقرض  2 يلي):
 31 ابتداء) ن) الشركة  فسخ  (-
 2ضس)2121)وتعيي9 السيدة إحس92)
كم2) للشركة،) ) صفية   وطيب)
تعي9  قر التصفية ب2ملقر االجتم2عي)
إق2 ة األنص2ض1) (118 ضقم) (: للشركة)

داض بوعزة الداض البير2ء.
الق2نوني لدى كت2بة) تم إاليداع  (
ب2لداض) االبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 

البير2ء))تحت ضقم)774658
600 P

STE AC DISTRIBUTION
SARL-au

ذات) املسؤولية  شركة  حدودة 
الشريك الواحد

ضأسم2له2)111.111)دضهم
املقر االجتم2عي):)117)ش2ضع صفرو)
حي  وال1 عبد هللا عي9 الشق،)الداض)

البير2ء
 RC : 101651         IF 1622405

  TP 37980713
ICE 001637717000061

تصفية الشركة

عرفي  ؤضخ) عقد  بموجب 
قرض) (،.12.13.2121 بت2ضيخ) ب2لبير2ء)
 STE AC لشركة) الواحد  الشريك 
(،»DISTRIBUTION( »( SARL-au
ذات) املسؤولية  شركة  حدودة 

الشريك الواحد  2 يلي):

-)تصفية الشركة.
-)قرض تعيي9 السيد لحسي9 ابغ2)،)
 دير)،) غربي الجنسية ح2 ل بط2قة)
BE92734) ن  واليد) الوطنية ضقم)
ت2كركوست) اللة  في  (11.11.1965
-)حي) الداض البير2ء) (- ،) قيم:) الحوز)
الشق) عي9  (22 ضقم) (1 ش2ضع) كريم 
تلك) سيم2  وال  ب2لتصفية  للقي2م  (،
املنصوص عليه2 لهذا الغرض في امل2دة)

38) ن النظ2م األس2�سي.
املقر) (: هو) التصفية  -) قر 
حي) صفرو  ش2ضع  (117 (: االجتم2عي)
الداض) (، الشق) عي9   وال1 عبد هللا 

البير2ء
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم  (-
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
ب2لبير2ء)في)15.14.2121))تحت عدد)

774576
601 P

STE TOP OIL  SARL
شركة  حدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
ضأسم2له2    1.111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : 117 ش2ضع صفرو 
حي  وال1 عبد هللا عي9 الشق.، الداض 

البير2ء
  RC : 126593      IF 2202849

  TP 34060950 
ICE 000037326000028

تصفية الشركة
عرفي  ؤضخ) عقد  بموجب 
(،.12.13.2121 بت2ضيخ) ب2لبير2ء)
 STE لشركة) الواحد  الشريك  قرض 
شركة  حدودة) (،TOP OIL  SARL
الواحد الشريك  ذات   املسؤولية 

) 2 يلي):
-)تصفية الشركة.

-)قرض تعيي9 السيد لحسي9 ابغ2)،)
 دير)،) غربي الجنسية ح2 ل بط2قة)
BE92734) ن  واليد) الوطنية ضقم)
ت2كركوست) اللة  في  (11.11.1965
-)حي) الداض البير2ء) (- ،) قيم:) الحوز)
الشق) عي9  (22 ضقم) (1 ش2ضع) كريم 
تلك) سيم2  وال  ب2لتصفية  للقي2م  (،
املنصوص عليه2 لهذا الغرض في امل2دة)

38) ن النظ2م األس2�سي.

املقر) (: هو) التصفية  -) قر 
حي) صفرو  ش2ضع  (117 (: االجتم2عي)
الداض) (، الشق) عي9   وال1 عبد هللا 

البير2ء
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم  (-
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
ب2لبير2ء)في)15.14.2121)تحت عدد)

.774575
602 P

 STE WAB IMPEX GROUP
SARL au 

شركة  حدودة املسؤولية ذات 
الشريك الواحد

ضأسم2له2    111.111 دضهم
املقر االجتم2عي : 117 ش2ضع صفرو 

حي  وال1 عبد هللا عي9 الشق.، الداض 
البير2ء

 RC : 159201   IF 2801838
TP 37980693  

ICE 001431079000041 
تصفية الشركة

عرفي  ؤضخ) عقد  بموجب 
قرض) (،12.13.2121 بت2ضيخ) ب2لبير2ء)
 STE WAB الواحد لشركة) الشريك 
IMPEX GROUP  SARL au،)شركة)
الشريك) ذات  املسؤولية   حدودة 

الواحد  2 يلي):
-)تصفية الشركة.

-)قرض تعيي9 السيد لحسي9 ابغ2)،)
 دير)،) غربي الجنسية ح2 ل بط2قة)
BE92734) ن  واليد) الوطنية ضقم)
ت2كركوست) اللة  في  (11.11.1965
-)حي) الداض البير2ء) (- ،) قيم:) الحوز)
الشق،) عي9  (22 ضقم) (1 ش2ضع) كريم 
تلك) سيم2  وال  ب2لتصفية  للقي2م 
املنصوص عليه2 لهذا الغرض في امل2دة)

37) ن النظ2م األس2�سي.
املقر) (: هو) التصفية  -) قر 
حي) صفرو  ش2ضع  (117 (: االجتم2عي)
الداض) (، الشق) عي9   وال1 عبد هللا 

البير2ء.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم  (-
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
ب2لبير2ء)في)15.14.2121)تحت عدد)

.774574

603 P
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GROUP AREEXT s.a.r.l

املقر الرئي�سي: املجد 1 د م9 ش2ضع 

ابن ت2شفي9 طريق أوالد زي92  حل 

ضقم9  الداض البير2ء  .

الع2م) الجمع  ملحرر  تبع2 

بت2ضيخ)) املنعقدة  للشركة  االستثن2ئي 

31/12/2121)تقرض  2يلي):)

-)االنحالل املسبق للشركة)-

ضشيد) ني2ز1  السيد  تعي9  (-

كمصفي للشركة)

تم اإليداع الق2نوني لدى املحكمة)

بت2ضيخ) البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

15/13/2121))تحت ضقم)769964 

604 P

بول تيكس ش.ذ.م.م.ش.و

PAULA TEX S.A.R.L AU

شــــركــة ذات  ـسؤولـيـة  ـحدودة 

شريك وحيد.

الرأسم2ل االجتم2عي :  2ئة ألف 

)111.111) دضهم  

املقر االجتم2عي :  793  كرض إق2 ة 

املس2ض -  راكش

حـل و تصفية الشركـة
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املنعقد بت2ضيخ)25/13/2121)فقد تم)

حل الشركة و تصفيته2 بطريقة ودية.

السيدة) استق2لة  قبول  تم  لقد 

PONT( Marie- كلير.) بو9  2ض1-)

  15AI17997(جواز سفر ضقم(((Claire

 ن  ه2م التسيير وتعيينه2 كمصفية)

جميع) بإتم2م  توكيله2  و  للشركة 

العملي2ت املتعلقة بتصفية الشركة.

املقر االجتم2عي لتصفية الشركة)

هو):)793) كرض إق2 ة املس2ض)-) راكش

ب2ملحكمة) والتسجيل  اإليداع  تم 

بت2ضيخ)) بمراكش،) التج2ضية 

17/14/2121)تحت ضقم)4322.

605 P

SYNDIC AL IHSSANE
سنديك اإلحس92 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شريك واحد.

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم
املقر االجتم2عي : إق2 ة اإلحس92 ضقم 

51 ج أش 17  راكش
السجل التج2ض1: 98855
حـل و تصفية الشركـة.

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
املنعقد بت2ضيخ)12/13/2121)فقد تم)
حل الشركة و تصفيته2 بطريقة ودية.

السيد) استق2لة  قبول  تم  لقد  (
امليشني عبد اله2د1))بط2قته الوطنية)
التسيير) ) ن  ه2م  (E434717 ضقم)
وتوكيله) للشركة  كمصفي  وتعيينه 
املتعلقة) العملي2ت  جميع  بإتم2م 

بتصفية الشركة.))))))
املقر االجتم2عي لتصفية الشركة)
51)ج أش) إق2 ة اإلحس92 ضقم) (: هو)

17) راكش.
ب2ملحكمة) والتسجيل  اإليداع  تم 
بت2ضيخ)) بمراكش،) التج2ضية 

15/14/2121)تحت ضقم)122611.
606 P

حليم سيرفيس
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك واحد 
»HALIM(SERVICES  S.A.R.L(AU«
شــــركــة ذات  ـسؤولـيـة  ـحدودة 

شريك واحد.
الرأسم2ل االجتم2عي  2ئة ألف 

)111.111) دضهم  
املقر االجتم2عي : ب2ب أسفي 1 ج 6 

العزوزية -  راكش.
السجل التج2ض1 : 75529

حـل و تصفية الشركـة.
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
املنعقد بت2ضيخ)25/13/2121)فقد تم)
حل الشركة و تصفيته2 بطريقة ودية.

السيد) استق2لة  قبول  تم  لقد 
بط2قته) الحليم  عبد  املنصوض1 
ضقمEE46954) ن  ه2م) الوطنية 
للشركة) كمصفي  وتعيينه  التسيير 
العملي2ت) جميع  بإتم2م  وتوكيله 

املتعلقة بتصفية الشركة.

املقر االجتم2عي لتصفية الشركة)
العزوزية-) (6 ج) (1 أسفي) ب2ب  (: هو)

 راكش.
ب2ملحكمة) والتسجيل  اإليداع  تم 
بت2ضيخ)) بمراكش،) التج2ضية 

17/14/2121)تحت ضقم)122711.
607 P

AL KOTB INVEST
SARL AU

بت2ضيخ) املمرية  للعقود  طبق2 
تم تحرير الق2نو9) (،2121 أبريل) (21
الخص2ئص) ذات  لشركة  األس2�سي 
أبريل) (22 بت2ضيخ) واملسجلة  الت2لية 

: 2121
ذات) شركة  (: الق2نونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
التسيير) (: االجتم2عي) الهدف 

واالستغالل الزضاعي.
دضهم) (111.111 (: الرأسم2ل)
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)دضهم للحصة.
ابتداء) ن) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النه2ئي.
:) ن ف2تح ين2ير إلى)) السنة امل2لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.
زنقة) 13) كرض  (: املقر االجتم2عي)

لبن92 ضقم)3)املحيط الرب2ط.
اهن2ش) وليد  السيد  (: التسيير)

 سير وحيد للشركة.
كت2بة) لدى  الق2نوني  اإليداع  تم 
ب2لرب2ط) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

.151563
608 P

AL MMICH GROUP
   S.A.R.L AU

في) توثيقي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
قد) (،2121 أبريل) (21 بت2ضيخ) الرب2ط 
املسؤولية))) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتم2عي):

األعم2ل) بن2ء) (: البن2ء) أعم2ل 
الهندسية واملدنية،) ختلف األعم2ل)

الكهرب2ئية،)واإلض2ءة الع2 ة،)تحسي9)
األضضي2ت واألن2بيب واألضصفة وتجهيز)
والصرف) السب2كة  وأعم2ل  املوقع 
أعم2ل) املركزية،) التدفئة  الصحي،)
الحفر،) أعم2ل  الهدم،) التكييف،)
امل2ئي،) العزل  االنش2ئية،) األعم2ل 
املب2ني،) تأهيل  وإع2دة  الطالء)
األملنيوم) الخشب،) املع2د9،) تج2ضة 
وفصل) املعلقة،) األسقف  والحديد،)
الجدضا9 ب2لجبس والنج2ضة والده92)

وأعم2ل الزج2ج.
أعم2ل تنسيق الحدائق والبستنة)
و عدات) الصي2نة  الحرف،) وكل 
وأعم2ل) التحتية  والبنية  الطرق 
بمي2ه) واإل داد  والتوزيع  التجميع 

الشرب.
واملعدات) األجهزة  وبيع  شراء)
املعلو 2ت) لتقنية  وامللحق2ت 
والشبك2ت واأل ن واملراقبة عن بعد)
التي2ضات) عن  ختلف  والكشف 

الرعيفة.
الع2 لة،) اليد  عرض  (: الخد ة)
التزويد) الحراسة،) التنظيف،)
وإصالح) تركيب  البن2ء،) بمواد 
واإللكترونية،) الكهرب2ئية  املعدات 
والبن2ء) والتدعيم  السق2الت  تجميع 

واإلسمنت.
أث2ث و فروش2ت و عدات أخرى)

 تنوعة للسكن.
الفنية،) الداضسة  (: الدضاس2ت)
دضاسة السوق،)إعداد دفتر االشروط)
املهن،) جميع  لقي2س  الخ2صة 
االلتزام والخبرة،) التنسيق،) املراقبة،)
بيع وشراء)املعدات واللوازم املكتبية،

االستع2نة بمص2دض خ2ضجية.
أعم2ل) (: الهندسة املدنية) أعم2ل 

الطرق والصرف الصحي والتدبير.
االستيراد) (: والتصدير) االستيراد 
والبيع) والشراء) والتب2دل  والتصدير 
والنقل) والعبوض  والتخزين  والشحن 
الع2 ة) والتج2ضة  والتمثيل  والتأجير 

بجميع أشك2له2  ن املنتج2ت.
الدضاسة،) (: والشع2ضات) الالفت2ت 
تسويق) املف2وض2ت،) االستش2ضة،)
و ش2ضكة) املنتج2ت  جميع  وتوزيع 
جميع) في  الوس2ئل  بك2فة  الشركة 
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املص2لح) وتجميع  الشرك2ت،)

أ9) املرجح  والتي  ن  االقتص2دية 

غرض) تحقيق  في  غرضه2  يس2هم 

الشركة وذلك  ن خالل أ1 وسيلة)

شرك2ت) إنش2ء) طريق  عن  والسيم2 

ود ج) األسهم،) شراء) أو  جديدة 

شركة  شتركة ملجموعة التح2لف أو)

الشرك2ء)العمو يي9.

 11.111.11 (: الشركـة) ضأسم2ل 

دضهم  قسمة إلى))111)حصة  ن فئة))

111))دضهم للحصة الواحدة.

 111 الحي) عبد  امليش  السيد 

حصة  ن فئة)111)دضهم.

ابتداء) ن) سنة  (99 املدة):)

التأسيس النه2ئي أ1  ن ت2ضيخ وضع)

السجل التج2ض1.

:) ن ف2تح ين2ير إلى) السنة امل2لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  2 عدا السنة)

األولى تبتدئ  ن ت2ضيخ التسجيل.

املقر):)ش2ضع عقبة عم2ضة ضقم)46،)

شقة ضقم)31،)أكدال،)الرب2ط.)

)املسير)):)امليش عبد الحي.)
التج2ض1) ب2لسجل  التقييد  ضقم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) الرب2ط  (151493

.2121

609 P

 HUILERIE EL شركة

JABRYENNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير للشركة
الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
 18 بت2ضيخ) املنعقد  االستثن2ئي 
2121)قد قرض شرك2ء)شركة) سبتمبر)
HUILERIE EL JABRYENNE)ش.م.م)
و قره2) دضهم  (511.111 ضأسم2له2)
طريق) كلة  بني  بجم2عة  االجتم2عي 

ف2س كلم)4)وزا9  2 يلي):
كريدو) علي  السيدين  استق2لة 
وضبيع الخي2ط  ن وظيفتهم2 كمسيرا9)

للشركة.
تعيي9 السيد  حمد الراو1  سير)

وحيد للشركة ملدة غير  حدودة.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

بوزا9) االبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 

ضقم) تحت  (2121 أكتوبر) (16 بت2ضيخ)

.2891

610 P

استدضاك خطإ وقع ب2لجريدة 

الرسمية عدد 5661 بت2ضيخ

15 ض ر92 1442 )28 أبريل 2121) 

 261P ب2العال9 الذ1 يحمل ضقم

الصفحة ضقم 8613

شركة أر�سي بالنت
ARCHI PLANTS

بدال  ن):

 1.111.111 (: الشركة) ضأسم2ل 

دضهم  قسمة إلى)1111)حصة)..........

...........................................................
يقرأ):

ضأسم2ل الشركة):)111.111)دضهم)

 قسمة إلى)1111)حصة)...................

...........................................................
)الب2قي ال تغيير فيه.)

BMK IT OFFICE SARL
العنوا9 :  ركز االعم2ل دا1 اق2 ة 

العثم2نية الحي االداض1 الط2بق 

الث2لث بني  الل

 ضقم التقييد ب2لسجل التج2ض1 

11263

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة)) انش2ء) تم  (13/13/2121

تحمل)) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص2ئص الت2لية):

 BMK IT OFFICE (: التسمية)

SARL

دا1) االعم2ل  :) ركز  العنوا9)

اق2 ة العثم2نية الحي االداض1 الط2بق)

الث2لث بني  الل

املعلو ي2ت) أجهزة  بيع  ( الغرض)

أدوات) -بيع  والتصدير) االستيراد  (-

املكتب)

ضأس املــ2ل):)111.111)دضهم).

السنة املـ2لية:)السنة امليالدية

 دة الشركة:)99)سنة

املسير):)اعزيز  حمد

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 371 االبتدائية بني  الل تحت ضقم)

ت2ضيخ)31/13/2121.

1 C

املركز الجهو1 لالستثم2ض)

جهة الداض البير2ء-)سط2ت

) لحقة برشيد)

ABDOUK BOIS  SARL 
عليه) عقد  ص2دق  بمقت�سى 

تم) ببرشيد  (13/14/2121 بت2ضيخ)

ذات) لشركة  األس2�سي  النظ2م  وضع 

تحمل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخص2ئص)))الت2لية):

  ABDOUK BOIS (: ( التسمية)

  SARL

ذات) شركة  الق2نونية:) الصفة 

املسؤولية املحدودة)

نج2ضة) االجتم2عي:) الهدف  (

االملنيوم،)األشغ2ل املختلفة،)التجهيز)

والتنظيم
ضأس امل2ل:)حدد ضأسم2ل الشركة)

بمبلغ)111.111)))دضهم في يد)

-) حمد اوخوية)51.111)دضهم

      51.111 احنيش) اله2د1  عبد  (-

دضهم

ابتداء) ن) سنة  (99 (: -املدة)

التأسيس النه2ئي.

 31 ين2ير إلى) (1 :) ن) السنة امل2لية)

ديسمبر  ن كل ع2م.

اضض) تجزئة  (: االجتم2عي) املقر 

برشيد) (1 الط2بق) (2 بقعة) السوق 

التسيير:)أعطي حق التسيير للسيدين:)

 حمد اوخوية)))و عبد اله2د1 احنيش)))

ملدة غير  حددة.

اإليداع) تم  الق2نوني:) اإليداع 

الق2نوني ب2ملحكمة االبتدائية ببرشيد)

تحت ضقم)516/2121)كم2 تم تسجيل)

بت2ضيخ) التج2ض1  ب2لسجل  الشركة 

19/14/2121)تحت عدد))15155.    

2 C

املركز الجهو1 لالستثم2ض)

جهة الداض البير2ء-)سط2ت

 AFRICAN EAGLE

TRANSPORT   SARL AU
عليه) عقد  ص2دق  بمقت�سى 

تم) ( ببرشيد) ( (19/14/2121 ( بت2ضيخ)

ذات) لشركة  األس2�سي  النظ2م  وضع 

وحيد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخص2ئص)))الت2لية):

 AFRICAN EAGLE (: ( التسمية)

TRANSPORT   SARL AU

ذات) شركة  الق2نونية:) الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد

األشغ2ل) االجتم2عي:) الهدف 

املختلفة
ضأس امل2ل:)حدد ضأسم2ل الشركة)

بمبلغ)111.111)))دضهم في يد)

عمراني  راك�سي))))) صف2ء) (-

111.111)دضهم)

ابتداء) ن) سنة  (99 املدة:)

التأسيس النه2ئي.

 31 ين2ير إلى) (1 السنة امل2لية:) ن)

ديسمبر  ن كل ع2م.

املقر االجتم2عي:)تجزئة نوضا الرقم)

43)الط2بق)2)دضوة برشيد

التسيير) حق  أعطي  التسيير:)

للسيدة:)صف2ء)عمراني  راك�سي))ملدة)

غير  حددة.

اإليداع) تم  الق2نوني:) اإليداع 

الق2نوني ب2ملحكمة االبتدائية ببرشيد)

تحت ضقم)517/2121)كم2 تم تسجيل)

بت2ضيخ) التج2ض1  ب2لسجل  الشركة 

19/14/2121)تحت عدد)))15157 .    

3 C

املركز الجهو1 لالستثم2ض)

جهة الداض البير2ء-)سط2ت

   HIDAYA PRO SERVICE

SARL AU
عليه) عقد  ص2دق  بمقت�سى 

تم) ( ببرشيد) ( (29/13/2121 ( بت2ضيخ)

ذات) لشركة  األس2�سي  النظ2م  وضع 

وحيد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخص2ئص)))الت2لية):
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 HIDAYA PRO (: ( التسمية)

SERVICE SARL AU

ذات) شركة  الق2نونية:) الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد

الهدف االجتم2عي:)األ ن الخ2ص
ضأس امل2ل:)حدد ضأسم2ل الشركة)

بمبلغ)11.111)))دضهم في يد)

     11.111 -)صالح الدين اسم2علي)

دضهم)

ابتداء) ن) سنة  (99 -املدة:)

التأسيس النه2ئي.

 31 ين2ير إلى) (1 السنة امل2لية:) ن)

ديسمبر  ن كل ع2م.

 11 الزنقة) (12 االجتم2عي:) املقر 

تجزئة ك2ليفوضني2 برشيد

التسيير) حق  أعطي  التسيير:)

ملدة) اسم2علي  الدين  صالح  للسيد:)

غير  حددة.

اإليداع) تم  الق2نوني:) اإليداع 

الق2نوني ب2ملحكمة االبتدائية ببرشيد)

تحت ضقم)494/2121)كم2 تم تسجيل)

بت2ضيخ) التج2ض1  ب2لسجل  الشركة 

15/14/2121)تحت عدد)))15137.    

4 C

 STE PARAWAN SARL AU  
املقر االجتم2عي  ش2ضع شوقي حي 

الصف2 ضقم 31 بني  الل 
ضقم التقييد ب2لسجل التج2ض1

11339 -

تأسيس شركة
بت2ضيخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إعداد  تم  (6/4/2121

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  دات  املحدودة 

تحمل))الخص2ئص الت2لية):

 STE ( (: الشركة) تسمية 

 PARAWAN SARL AU

)ش2ضع شوقي حي) املقر االجتم2عي) (

الصف2 ضقم)31)بني  الل)

الصيدلة) ابيع  واد  ( (: الغرض)

-االستيراد و التصدير)-االعم2ل)
)ضأس املــ2ل)111.111)دضهم.

 قسم إلى)1111)حصة اجتم2عية)

قيمته2))111)دضهم).

السنة املـ2لية:)السنة امليالدية

 دة الشركة:))99)سنة)

املسير):)فري2ل ابراهيمي)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

    439 ( ( االبتدائية بني  الل تحت ضقم)

بت2ضيخ))18/4/2121

5 C

STE MICE FISHERIES
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 5.000.000.00

.DHS

 SIEGE(SOCIAL : ZONE

 INDUSTRIELLE EQUIPEMENT

3-DAKHLA

RC N°3387

االستثن2ئي) الع2م  الجمع  اثر  على 

بمقر) املنعقد  (21-10-2019 بت2ضيخ)

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

 S.A.R.L  STE MICE ( املسم2ة)

ووافقوا) الشرك2ء) قـرض  (FISHERIES

على  2يلي:)

الرفع  ن ضأسم2ل الشركة  ن) (-

 67.157.711 إلى) دضهم  (5.111.111

 621.577 خلق) طريق  عن  دضهم 

دضهم) (111 فئة) جديدة  ن  حصة 

حس2ب) جزء) ن  إد 2ج  بواسطة 

الج2ض1 للشرك2ء.)

الشركة) ضأسم2ل  خفض  ن  (-

إلى) دضهم  (67.157.711.11  ن)

طريق) عن  دضهم  (5.111.111

في) املتراكمة  الخس2ئر  تخفيض 

إلى) املحصوضة  ( الحس2بية) البي2ن2ت 

غ2ية)-2118.31-12 

-)تعديالت ق2نونية.)

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 

بت2ضيخ04-11-2021  الذهب،) بواد1 

تحت ضقم)1154-2019.

6 C

MAROMEGA  S.A

 AU(CAPITAL(DE : 2.500.000

.DHS

 SIEGE(SOCIAL: ZONE

 INDUSTRIELLE EQUIPEMENT

13

R.C11667 -

االستثن2ئي) الع2م  الجمع  اثر  على 

بمقر) املنعقد  (31-03-2021 بت2ضيخ)

املسم2ة) االسم  الشركة  جهولة 

املس2همي9) قرض  (MAROMEGA

ووافقوا على  2 يلي):

الق2نوني) الشكل  تحويل  (-

االسم) للشركة،) ن شركة  جهولة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة.

إنه2ء) ه2م املجلس اإلداض1) (-

للشركة).

تحويل)11)سهم  ن السيد) (-

 STE KBA شركة) إلى  القب2ج  خ2لد 

.HOLDING S.A

تحويل)11)سهم  ن السيد) (-

إلى) (Mr. VINCENT FRANCAL

.STE KBA HOLDING S.A(شركة

سهم  ن) (2.511 تحويل) (-

إلى شركة) عم2ض  اله2د1  عبد  السيد 

 STE ATLANTIC HARVEST S.A.R.L

A.U

سهم  ن) (15.111 تحويل) (-

إلى) (KBA HOLDING S.A شركة)

 STE ATLANTIC HARVEST شركة)

S.A.R.L A.U

 CABEXCO شركة) تعيي9  (-

S.A.R.L)كمراقب حس2ب2ت.

جديد) ق2نو9  تحرير  (-

للشركة.

بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 

 12-04-2021 بت2ضيخ:) ب2لداخلة،)

تحت ضقم):)587-2021.

7 C

 SOCIETE EUROPE AFRIQUE 
  MAROC

شركـة  حدودة املسؤولية دات 
شريك وحيد

ضأسم2ل الشركة: 111.111  دضهم
املقر االجتم2عي:  39، ش2ضع لال 

 ،D ي2قوت، الط2بق الخ2 س، الشقة
الداض البير2ء.

ضقم التقييد في السجل التج2ض1:
366815 
حل شركة

الع2م) الجمع  بمقت�سى  حرر 
(،2121 فبراير) (15 االستثن2ئي بت2ضيخ)
للشركة) الوحيد  الشريك  قرض 
املذكوضة اعاله))السيد سعيد بلفرجي)
للتعريف) الوطنية  للبط2قة  الح2 ل 

ضقم)MC52632) 2 يلي:
-)حل الشركة املدكوضة اعاله.

بلفرجي) السيد سعيد  تسمية  ( (-
كمكلف بعملية التصفية  ع تحديد)

التزا 2ته و صالحي2ته.
للشركة) االجتم2عي  املقر  تعي9  (-
ي2قوت،) لال  ش2ضع  (،39 (« املعنية)
الداض) (،D الشقة) الخ2 س،) الط2بق 

البير2ء«)كمقر لعملية التصفية.
اإليداع) تم  (: الق2نوني) االيداع 
ب2لداض) التج2ضية  ب2ملحكمة  الق2نوني 
البير2ء)بت2ضيخ)24) 2ضس)2121)تحت)

عدد)771653.
خالصة وبي92

8 C

SANKOFA 
شركـة  حدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد
ضأسم2له2 111.111  دضهم

املقر االجتم2عي: اق2 ة ع2لي2، 
ش2ضع جبرا9 خليل جبرا9، عم2ضة 
GHK27-B11 ، الط2بق الرابع، 

الجديدة.
 ضقم التقييد في السجل التج2ض1:

17965
تأسيس شركـة

طرف) عقد  حرض  ن  بمقت�سى 
) وثقة) خشع92) نوال  االست2دة 
،2121 18) 2ضس) بت2ضيخ) ب2لجديدة،)
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(،2121 23) 2ضس) ( بت2ضيخ) ) سجل 
لشركة) األس2�سي  الق2نو9  إعداد  تم 
 حدودة املسؤولية ب2ملميزات الت2لية:

شركـة  حدودة) الشركة:) شكل 
املسؤولية دات شريك وحيد.

» SANKOFA«(:(تسمية الشركة(
غـرض الشركة):)

القيم) تدبير  و  لتوظيف   ق2ولة 
العق2ضية.

عنوا9 املقر االجتم2عي:
خليل) جبرا9  ش2ضع  ع2لي2،) اق2 ة 
(، (GHK27-B11 عم2ضة) جبرا9،)

الط2بق الرابع،)الجديدة.
املبلغ  حدد في) ضأسم2ل الشركة:)
11.111)دضهم  قسم إلى)111))حصة)
111)دضهم للحصة) اجتم2عية بقيمة)
الواحدة))في اسم الشريكة الوحيدة:)

-)السيدة ضاضية شيخ لحلو:)111 
حصة اجتم2عية.

وتسيره2) الشركة  تدير  التسيير:)
لحلوالح2 لة) شيخ  ضاضية  السيدة 

.BK169711(للبط2قة الوطنية ضقم
اإليداع) تم  الق2نوني:) اإليداع 
لدى) الربط  بكت2بة  الق2نوني 
املحكمة االبتدائية ب2لجديدة بت2ضيخ)

13)ابريل)2121)تحت ضقم)26297.
خالصة وبي92

9 C

 LIGHTBOX 
شركـة  حدودة املسؤولية 
ضأسم2له2 111.111  دضهم

املقر االجتم2عي: شقة في الط2بق 
السفلي 24، تجزئة اسم2ء 2، نهج  

46، الجديدة. 
 ضقم التقييد في السجل التج2ض1:

18111
تأسيس شركـة

بمقت�سى عقد عرفي  حرض بت2ضيخ)
29) 2ضس)2121،) سجل بت2ضيخ ف2تح)
الق2نو9) إعداد  تم  (،2121 ( ابريل)
األس2�سي لشركة  حدودة املسؤولية)

ب2ملميزات الت2لية:
شركـة  حدودة) الشركة:) شكل 

املسؤولية.
» LIGHTBOX(«:(تسمية الشركة(

غـرض الشركة:)
خد 2ت))توصيل الى املن2زل لف2ئدة)

الغير.
عنوا9 املقر االجتم2عي:

(،24 السفلي) الط2بق  في  شقة  (
تجزئة اسم2ء)2،)نهج))46،)الجديدة.)

املبلغ  حدد في) ضأسم2ل الشركة:)
   1111 إلى) دضهم  قسم  (111.111
دضهم) (111 بقيمة) اجتم2عية  حصة 
على) ) وزعة  الواحدة) للحصة 

الشريكي9 ك2لت2لي:)
 511 شمش2ق:) ا ي9  السيد  (-

حصة اجتم2عية.
 511 (: اشرف شمش2ق) السيد  (-

حصة اجتم2عية.
ويسيره2) الشركة  يدير  التسيير:)
ا ي9) السيد  غير  حدودة  ملدة 
الوطنية) للبط2قة  الح2 ل  شمش2ق 

.M535567(للتعريف ضقم
اإليداع) تم  الق2نوني:) اإليداع 
لدى) الربط  بكت2بة  الق2نوني 
املحكمة االبتدائية ب2لجديدة بت2ضيخ)

19)ابريل)2121)تحت ضقم)26336.
خالصة وبي92

10 C

املركز الجهو1 لالستثم2ض
جهة الش2وية وضديغة

        ABOUKHASSIB PHARMA
SARL A.U

بت2ضيخ) عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  ( بسط2ت) (11/12/2121
ذات) لشركة  األس2�سي  النظ2م 
واحد)) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخص2ئص الت2لية):
 ABOUKHASSIB (: التسمية) (

PHARMA SARL A.U
ذات) شركة  الق2نونية:) ( الصفة)
املسؤولية املحدودة لشريك واحد.)))

الهدف االجتم2عي:)صيدلية
ضأس امل2ل:)حدد ضأسم2ل الشركة)

بمبلغ)111.111دضهم في يد):
 111.111 ( أبو خصيب) سعد  ( (-

دضهم
ابتداء) ن) سنة  (99 -املدة:)

التأسيس النه2ئي.

إلى) ين2ير  ف2تح  امل2لية:) ن  السنة 
31)دجنبر  ن كل سنة.

) فت2ح الخير) ( (: املقر االجتم2عي)
شطر)2)ضقم)1591)بسط2ت.

التسيير) حق  أعطي  التسيير:)
ملدة غير) ( أبو خصيب) للسيد سعد 

 حددة.
اإليداع) تم  الق2نوني:) اإليداع 
االبتدائية) ب2ملحكمة  الق2نوني 
 2121/ ضقم113  تحت  بسط2ت 
ب2لسجل) الشركة  تسجيل  تم  كم2 
تحت) (25/12/2121 التج2ض1 بت2ضيخ)

عدد6381. 
11 C

املركز الجهو1 لالستثم2ض

جهة الش2وية وضديغة

 LOUIANSARL.AU 
بت2ضيخ) عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  ( بسط2ت) (18/12/2121
ذات) لشركة  األس2�سي  النظ2م 
واحد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخص2ئص الت2لية):
   LOUIAN SARL.AU(:(التسمية

ذات) شركة  الق2نونية:) ( الصفة)
املسؤولية املحدودة لشريك واحد.)))

صن2عة) االجتم2عي  الهدف 
النسيج.

ضأس امل2ل:)حدد ضأسم2ل الشركة)
الى) دضهم  قسة  (511.111 بمبلغ)
دضهم للحصة) (111 حصة ب) (5111

 حرضة في الربع في يد):
 La(société’(OMEGA(TEXTILE((-

MAROC ‘SARL
ابتداء) ن) ( سنة) (99 -املدة:)

التأسيس النه2ئي.
إلى) ين2ير  ف2تح  امل2لية:) ن  السنة 

31)دجنبر  ن كل سنة.
 21 بقعة ضقم) ( ( (: املقر االجتم2عي)

 نطقة صن2عية بسط2ت
التسيير) حق  أعطي  التسيير:)

للسيد لي9 يي ملدة غير  حددة.
اإليداع) تم  الق2نوني:) اإليداع 
االبتدائية) ب2ملحكمة  الق2نوني 
137 /2121)كم2) بسط2ت تحت ضقم)
تم تسجيل الشركة ب2لسجل التج2ض1)
عدد) تحت  (22/13/2121 بت2ضيخ)

 .6415
12 C

 STE  ALYAS  INVESTMENT &
 BUSINESS DEVELOPEMENT

   SARLAU
العنوا9  ادوز فم العنصر بني  الل  
انش2ء) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة))ذات املسؤولية ذات الشريك)

الوحيد))تحمل))الخص2ئص الت2لية):
التسمية:))

 STE  ALYAS  INVESTMENT
 &BUSINESS( DEVELOPEMENT

  SARLAU
بني) ( ( ( ادوز فم العنصر) ( العنوا9)

 الل))
الغــرض):)االشغ2ل الع2 ة و البن2ء)

-بيع العق2قير)
ضأس املــ2ل):)111.111دضهم)

السنة املـ2لية:)السنة امليالدية
 دة الشركة:)99)سنة

املسير):))حر�سي))علي)))))
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 456 ( االبتدائية بني  الل))تحت ضقم)

ت2ضيخ))))21/14/2121.
13 C

 STE OUCHALH MOULIN
العنوا9 :

 دواض ابت يشو ايت  حبيبي  القصيبة 
تكزيرت

ضقم التقييد ب2لسجل التج2ض1 
بت2ضيخ)))))))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
17/14/2121)تم انش2ء)شركة))ذات)
الشريك) دات  ( املحدودة) املسؤولية 

الوحيد تحمل))الخص2ئص الت2لية):
 STE OUCHALH التسمية:)

MOULIN
ايت)) يشو  ابت  دواض  (: العنوا9)

حبيبي))القصيبة تكزيرت
ضأس املــ2ل):)111.111)دضهم)

السنة املـ2لية:)السنة امليالدية
 دة الشركة:)99)سنة

املسير):)عبد امل2لك الشلح)
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 386 االبتدائية ببني  الل تحت ضقم)

ت2ضيخ)17/14/2121.
14 C
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 COFFEE RAPOUN  SARL AU

إعال9 عن تأسيس الشركة ذات 
املسؤولية املحـــدودة للشريك 

الوحيد 
ضأسم2لهــــــــــــ2 111.111 دضهـــــم 

 قره2 االجتم2عي :

ش2ضع  وال1 الحسن ضقم 3  رتيل 

في) عقــد  وثق  ؤضخ  بمقترــــى 

الق2نو9) اعداد  تم  (،17/13/2121

املحدودة) للشركة  األس2ســــي 

املسؤولية))ب2ملميزات الت2لية:

:)شركة  حدودة) -)شكل الشركة)

املسؤولية للشريك الوحيد)

 COFFEE الشركة:) تسمية  (-

 RAPOUN  SARL AU

-)غرض الشركة:))))-)بيع القهوة)

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9  (-

 وال1 الحسن ضقم)3) رتيل)

-)املدة:))حددت في)99)سنة ابتداء)

 ن ت2ضيخ تأ سيســــه2

ألف)) في  2ئة  حدد  الرأسم2ل:) (-

ألف) ( دضهم  قسمة إلى) ((111.111(

 111 حصة  رقمة  ن فئة) ((1111(

دضهم لكل حصة  فوتة كم2 يلي:)

)-)السيد:)نعم92 الربو9)):)يصل إلى)

1111))حصة  رقمة  ن)1)إلى)1111.

في) الشركة  حددت  دة  املدة:) (-

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ التسجيل) (99

ب2لسجل التج2ض1.)

صالحية) أسندت  لقد  -التسيير:)

نعم92) السيد  إلى  الشركة  تسيير 

الربو9))كمسير واحد ملدة غير  حددة.)

لــدى) الق2نونـــي  اإليـــداع  تـــم  ( (

كت2بــة الربــط ب2ملحكمــة االبتدائــية)

لتطــوا9 بت2ضيــخ:)12/14/2121.           

وتقييــد) (1779 ضقــــم:) تحــت 

بت2ضيــخ:) التجــ2ض1  ب2لسجــل  الشركـة 

15/14/2121)تحــت ضقــم:)29199  
للخالصة و البيـــــــــــــــ2 9

15 C

 ABOU ABDILLAH 3Y

  NEGOCE SARL

إعال9 عن تأسيس الشركة ذات 
املسؤولية املحـــدودة   

ضأسم2لهــــــــــــ2 111.111 دضهـــــم 

 قره2 االجتم2عي :

ش2ضع املسجد ضقم 12 الب2ضيو  تطوا9

في) عقــد  وثق  ؤضخ  بمقترــــى 

الق2نو9) اعداد  تم  (،18/13/2121

املحدودة) للشركة  األس2ســــي 

املسؤولية))ب2ملميزات الت2لية:

:)شركة  حدودة) -)شكل الشركة)

املسؤولية))

 ABOU الشركة:) تسمية  (-

 ABDILLAH 3Y NEGOCE SARL

-)غرض الشركة:))))-)تحويل األ وال)

-)بيع  واد البن2ء)ب2لجملة)))))))

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9  (-

املسجد ضقم)12)الب2ضيو))تطوا9)

-)املدة:))حددت في)99)سنة ابتداء)

 ن ت2ضيخ تأ سيســــه2

ألف)) في  2ئة  حدد  الرأسم2ل:) (-

ألف) ( دضهم  قسمة إلى) ((111.111(

 111 حصة  رقمة  ن فئة) ((1111(

دضهم لكل حصة  فوتة كم2 يلي:)

-)السيد:)بدض ابو عبد هللا))):)يصل)

إلى) (1 حصة  رقمة  ن) ( (1111 إلى)

.1111

في) الشركة  حددت  دة  املدة:) (-

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ التسجيل) (99

ب2لسجل التج2ض1.)

صالحية) أسندت  لقد  -التسيير:)

تسيير الشركة إلى السيد بدض أبو عبد)

هللا كمسير واحد ملدة غير  حددة.)

لــدى) الق2نونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كت2بــة الربــط ب2ملحكمــة االبتدائــية)

لتطــوا9 بت2ضيــخ:)11/14/2121.

وتقييــد الشركـة) (761 تحــت ضقــــم:)

ب2لسجــل التجــ2ض1 تحــت ضقــم:)29169  
للخالصة و البيـــــــــــــــ2 9

16 C

 ZH COSMETICS

شركـة  حدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

ضأسم2له2 111.111  دضهم

املقر االجتم2عي: ضقم 83، تجزئة 

النسيم 3، الط2بق الث2ني، الشقة 

ضقم 3، الجديدة. 

 ضقم التقييد في السجل التج2ض1:

18119

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي  حرض بت2ضيخ)

 17 2121،) سجل بت2ضيخ) ابريل) (16

الق2نو9) إعداد  تم  (،2121 ( ابريل)

األس2�سي لشركة  حدودة املسؤولية)

ب2ملميزات الت2لية:

شركـة  حدودة) الشركة:) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

»Zh cosmetics«(:تسمية الشركة

غـرض الشركة:)

 ق2ولة للتج2ضة وبيع  واد التجميل)

ب2لتقسيط واالستيراد والتصدير.

عنوا9 املقر االجتم2عي:

ضقم)83،)تجزئة النسيم)3،)الط2بق)

الث2ني،)الشقة ضقم)3،)الجديدة.)

املبلغ  حدد في) ضأسم2ل الشركة:)

   1111 إلى) دضهم  قسم  (111.111

دضهم) (111 بقيمة) اجتم2عية  حصة 

في اسم الشريكة) ( الواحدة) للحصة 

الوحيدة:)

 1111 (: زينب حواص) السيدة  (-

حصة اجتم2عية.

وتسيره2) الشركة  تدير  التسيير:)

زينب) السيدة  غير  حدودة  ملدة 

الوطنية) للبط2قة  الح2 لة  حواص 

.M495926(للتعريف ضقم

اإليداع) تم  الق2نوني:) اإليداع 

لدى) الربط  بكت2بة  الق2نوني 

املحكمة االبتدائية ب2لجديدة بت2ضيخ)

21)ابريل)2121)تحت ضقم)26341.
خالصة وبي92

17 C

 FOOD CHRONO 
شركـة  حدودة املسؤولية 
ضأسم2له2  121.111  دضهم

املقر االجتم2عي: 3، تجزئة املهد1، 
الط2بق االول، الجديدة. 

 ضقم التقييد في السجل التج2ض1:
25876
تعديالت

بموجب عقد عرفي  حرض بت2ضيخ)
قرض الجمع الع2م) (، دجنبر2121) (17

االستثن2ئي  2 يلي:
للشركة) االجتم2عي  املقر  تحويل 
برقم) الك2ئن  الس2بق  العنوا9   ن 
االول،) الط2بق  املهد1،) تجزئة  (،3

الجديدة.)
)الى العنوا9 الجديد الك2ئن ب2ملتجر)
(،A عم2ضة) االض�سي،) الط2بق  (،3 ضقم)

ش2ضع النخيل،)الجديدة.
ليشمل) الشركة  نش2ط  توسيع 
السريعة) االكالت  استغالل  حالت 

والتغذية الجم2عية.
تحيي9 الق2نو9 االس2�سي للشركة.

اإليداع) تم  الق2نوني:) اإليداع 
لدى) الربط  بكت2بة  الق2نوني 

املحكمة االبتدائية)
 2121 ين2ير) (19 ب2لجديدة بت2ضيخ)

تحت ضقم)25876.
خالصة وبي92

18 C

 A3MALKOM
شركـة  حدودة املسؤولية

 ذات شريك وحيد
ضأسم2له2 111.111  دضهم

 B1 املقر االجتم2عي: تجزئة النجد
A6، الشقة 17، الط2بق الرابع، 

الجديدة.
 ضقم التقييد في السجل التج2ض1:

9291
تأسيس شركـة

عرفي  حرض  ن) عقد  بمقت�سى 
بت2ضيخ)11)ين2ير)2113،) سجل بت2ضيخ))
تم إعداد الق2نو9) (،2113 15) 2ضس)
األس2�سي لشركة  حدودة املسؤولية)

ب2ملميزات الت2لية:
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شركـة  حدودة) الشركة:) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

»A3MALKOM«:(تسمية الشركة(

غـرض الشركة:)

واالشغ2ل) البن2ء) ألشغ2ل   ق2ولة 

املختلفة.

النقل الحرر1 للمس2فرين

عنوا9 املقر االجتم2عي:

تجزئة النجد)B1 A6،)الشقة)17،)

الط2بق الرابع،)الجديدة.
املبلغ  حدد في) ضأسم2ل الشركة:)

  1111 إلى) دضهم  قسم  (111.111

دضهم) (111 بقيمة) اجتم2عية  حصة 

الشريك) اسم  في  ( الواحدة) للحصة 

الوحيد:)

(: السيد عبد الكريم بنطر و9) (-

1111)حصة اجتم2عية.

ويسيره2)) الشركة  يدير  التسيير:)

ملدة غير  حدودة السيد عبد الكريم)

بنطر و9.

اإليداع) تم  الق2نوني:) اإليداع 

لدى) الربط  بكت2بة  الق2نوني 

املحكمة االبتدائية ب2لجديدة بت2ضيخ)

16)ين2ير)2113)تحت ضقم)13751.
خالصة وبي92

19 C

»LE MONDE DES PSY «
شركـة  حدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
ضأسم2له2 111.111  دضهم

املقر االجتم2عي: ش2ضع ابن ب2ديس، 

تجزئة  ا ب2ضك، الط2بق االض�سي، ضقم 

61، الجديدة.

 ضقم التقييد في السجل التج2ض1:

17859

تأسيس شركـة
عرفي  حرض  ن) عقد  بمقت�سى 

2121،) سجل) 15) 2ضس) بت2ضيخ)

تم إعداد) (،2121 16) 2ضس) ( بت2ضيخ)

لشركة  حدودة) األس2�سي  الق2نو9 

املسؤولية ب2ملميزات الت2لية:

شركـة  حدودة) الشركة:) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

)تسمية الشركة):

» LE MONDE DES PSY«

غـرض الشركة:)

التكوين والعالج الحركي والنف�سي.

عنوا9 املقر االجتم2عي):

ش2ضع ابن ب2ديس،)تجزئة))ا ب2ضك،)
الط2بق االض�سي،)ضقم)61،)الجديدة.

املبلغ  حدد في) ضأسم2ل الشركة:)

  1111 إلى) دضهم  قسم  (111.111

دضهم) (111 بقيمة) اجتم2عية  حصة 

الشريك) اسم  في  ( الواحدة) للحصة 

الوحيد:)

 1111 )بنشقرو9:) -)االنسة غيثة)

حصة اجتم2عية.

وتسيره2)) الشركة  تدير  التسيير:)

الح2 لة) ( بنشقرو9) ( غيثة) االنسة 

ضقم) للتعريف  الوطنية  للبط2قة 

.M545591

اإليداع) تم  الق2نوني:) اإليداع 

لدى) الربط  بكت2بة  الق2نوني 

املحكمة االبتدائية ب2لجديدة بت2ضيخ)

23) 2ضس)2121)تحت ضقم)26211.
خالصة وبي92

20 C

STE DAY TERROIR SARL
املقر االجتم2عي: شقة 1  الط2بق 

1 إق2 ة هند  ش2ضع الحسن 2  بني 

 الل   
ضقم التقييد ب2لسجل التج2ض1

  11343

تأسيس شركة   
بت2ضيخ))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إعداد  تم  (19/13/2121

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

تحمل)) واحد  بشريك  املحدودة 

الخص2ئص الت2لية):

 STE DAY الشركة:) تسمية 

  TERROIR SARL

املقر االجتم2عي:)شقة)1))الط2بق)1 

إق2 ة هند))ش2ضع الحسن)2))بني  الل)))

املنتج2ت) وصن2عة  بيع  الغرض:)

الصن2عة) و  نتوج2ت  الغدائية 

التقليدية).

ضأس املــ2ل)111.111)دضهم

 قسم إلى1111)))حصة اجتم2عية)

قيمته2)111)دضهم).)
ج2ض1) بن  عبدالسميح  السيد  (-

يملك)1111)حصة

السنة املـ2لية:))السنة)))امليالدية

 دة الشركة:))99))سنة)
املسير):)عبد السميح بن ج2ض1

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

  437 االبتدائية بني  الل تحت ضقم)

بت2ضيخ))))16/14/2121.

21 C

FESCONE

B.P.C
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FESCONE

 RUE(NATIONALE ، 20300، 51

CASABLANCA MAROC

B.P.C شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

جوهرة زنقة 4 ضقم 156 الط2بق 

االول سيد1  و ن - 21211 

الداضالبير2ء املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.421319

الشريك) قراض  بمقت�سى 
الوحيداملؤضخ في)11)نونبر)2121)تقرض)

ذات  سؤولية  حدودة) حل شركة 

) بلغ) (B.P.C الوحيد) الشريك  ذات 
وعنوا9) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)

 قره2 اإلجتم2عي تجزئة جوهرة زنقة)
سيد1) االول  الط2بق  (156 ضقم) (4

 و ن)-)21211)الداضالبير2ء)املغرب)

نتيجة ل):)شركة غير نشيطة.

تجزئة) ب  التصفية  حدد  قر  و 
جوهرة زنقة)4)ضقم)156)الط2بق االول)

سيد1  و ن)-)21211)الداضالبير2ء)

املغرب.)

و عي9:
و) انواض1  ( ( ان2س) السيد)ة))
عنوانه)ا))ش2ضع)9)ابريل زاوية امليداني)
 6 ش) (3 ط) (2 اق2 ة النخيل دضج ب)
البير2ء) الداض  ( (21111 النخيل) حي 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (
املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 
تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 
العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية)

-(:
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 22 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

دجنبر)2121)تحت ضقم)758372.
2I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

CRECHE PABLO PICASSO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

CRECHE PABLO PICASSO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 2 حي 
عن2بة ش2ضع إبن الخطيب طريق عي9 

الشقف - 31111  ف2س املغرب.
ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.45711

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم) (2121 دجنبر) (31 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 
 11.111« أ1  ن) دضهم«) (611.111«
عن) دضهم«) (611.111« إلى) دضهم«)
ديو9) إجراء) ق2صة  ع  ( (: طريق)
الشركة املحددة املقداض و املستحقة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1675.
3I
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BEN.COMPTA

 ORIENTAL CIVIL WORK«
»OCW

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

BEN.COMPTA
ش2ضع الدضفوفي عم2ضة اإلتح2د 

السكنية الط2بق الث2ني ضقم 17 
OUJDA MAROC ،61111 ، وجدة

 ORIENTAL CIVIL WORK«
OCW« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 153 ش2ضع 

الدضفوفي عم2ضة اتح2د السكنية 
الط2بق االول  ضقم 15 - 61111 

وجدة املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.35185

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 19) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):
تفويت السيد))ة)))ا ي9 بوط2هر1)
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (251
ان2س) )ة)) )السيد) 511)حصة لف2ئدة)

بوط2هر1 بت2ضيخ)19) 2ضس)2121.
الحر) )ة)) حمد  السيد) تفويت 
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (251
)ة)) نير) السيد) ( حصة لف2ئدة) (511

بوط2هر1 بت2ضيخ)19) 2ضس)2121.
الحر) )ة)) حمد  السيد) تفويت 
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (251
511)حصة لف2ئدة))السيد))ة)) حمد)

بوط2هر1 بت2ضيخ)19) 2ضس)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (19 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1446.
4I

ALLEGEANCE CONSULTING

ALLNORD SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ALLEGEANCE CONSULTING
س2حة الرودني تق2طع ش2ضع ط2نط92 

و ش2ضع لبن92 اق2 ة لينى ضقم 51&51 
، 91111، طنجة املغرب

ALLNORD SARL AU  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

 راكش اق2 ة الخنس2ء 2 الط2بق 
االض�سي ضقم 14 طنجة - 91111 

طنجة  املغرب .
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.21419

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 أبريل) (15 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
الحميد)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
اجتم2عية  ن) حصة  (51 ( ابرش92)
)ة)) السيد) ( حصة لف2ئدة) (51 أصل)
 13 بت2ضيخ) ( الشهكوض1) (  صطفى)

أبريل)2121.
الرحمن)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
الرك2لة الفلوس))51)حصة اجتم2عية)
السيد) ( حصة لف2ئدة) (51  ن أصل)
 13 بت2ضيخ) ( الشهكوض1) ( )ة)) صطفى)

أبريل)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241529.

6I

fiduazizi

ALAVIC
إعال9  تعدد القراضات

fiduazizi
ش2ضع عمر املخت2ض حي القدس ش2ضع 
عمر املخت2ض حي القدس، 7111، 

العيو9 املغرب
ALAVIC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: تجزئة 
711 ضقم 538 العيو9 - 71111 

العيو9 املغرب.
»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 
.2943

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
تم اتخ2ذ) (2121 أبريل) (16 املؤضخ في)

القراضات الت2لية:)
الذ1 ينص على) (:1-2-3 قراض ضقم)
طرف) حصة  ن  (811 بيع)  2يلي:)
السيد  ولود علوات الى السيد شرف)
حصة  ن) (411 الدين علوات و بيع)
طرف السيدة خير بديدة الى السيد)
شرف الدين علوات.))))))))))))))))))))تغيير)
ذات) شركة  الق2نوني  ن  الشكل 
ذات) شركة  الى   سؤولية  حدودة 
واحد.))))))))))))))))))))))))))) بشريك   سؤولية  حدودة 
تغير  قر الشركة الى تجزئة)711)ضقم)

538)العيو9
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
الذ1) (:02-03-06-07 ضقم) بند 
حصة) (811 بيع) على  2يلي:) ينص 
الى) علوات  السيد  ولود  طرف   ن 
بيع) و  علوات  الدين  شرف  السيد 
خير) السيدة  حصة  ن طرف  (411
بديدة الى السيد شرف الدين علوات.))))))))))))))))))))
تغيير الشكل الق2نوني  ن شركة ذات)
ذات) شركة  الى   سؤولية  حدودة 
واحد.))))))))))))))))))))))))))) بشريك   سؤولية  حدودة 
تغير  قر الشركة الى تجزئة)711)ضقم)

538)العيو9
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1263/2121.
8I

fiduciaire(al(jamiae

جريت سب ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(al(jamiae
 Av(achra(mai(n°1 tetouan، 21

93000، tetouan(maroc
جريت سب ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي طبق 
االض�سي حي سيد1 دضيس ش2ضع 
الحسن الت2ني - 93111 تطوا9 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

29143
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
:)جريت) بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

سب ش.م.م.
:) ركز) بإيج2ز) الشركة  غرض 

للتجميل.
طبق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ش2ضع) دضيس  سيد1  حي  االض�سي 
تطوا9) (93111 (- الت2ني) الحسن 

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 51 ( (: السيدة بن شقرو9 فدوة)

حصة بقيمة)1.111)دضهم للحصة).
حصة) (51 ( (: السيد شكيب عمر)

بقيمة)1.111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
فدوة) شفرو9  بن  السيدة 
طبق) ف  قرية  (3 بلك) عنوانه)ا))
 93111 ضقم148) رينة) االض�سي 

تطوا9 املغرب.
السيد شكيب عمر عنوانه)ا))بلك)
ضقم148  االض�سي  طبق  ف  قرية  (3

 رينة)93111)تطوا9 املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
فدوة) شقرو9  بن  السيدة 
طبق) ف  قرية  (3 بلك) عنوانه)ا))
 93111 148) رينة) ضقم) االض�سي 

تطوا9 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2121)تحت ضقم)822.

9I
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MED ACCOUNTING

HORECA DETROIT
SARL   AU 

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MED ACCOUNTING
 AVENUE EL HARIRI 18
 RESIDENCE JAMILA n°

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC

 (HORECA(DETROIT(SARL (AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 7 ش2ضع 

الحرير1 إق2 ة جميلة الط2بق 7 ضقم 
18 طنجة - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
115129

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 15) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.(HORECA DETROIT SARL (AU
غرض الشركة بإيج2ز):)الفندقة.

ش2ضع) (7 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
الحرير1 إق2 ة جميلة الط2بق)7)ضقم)

18)طنجة)-)91111)طنجة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
1.111)حصة) ( (: السيد عم2ض ن2فع)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
زنقة) السيد عم2ض ن2فع عنوانه)ا))
بالزا) كردن2ل  اق2 ة  االصيلي  اال 2م 

 91111 طنجة) (27 شقة) (2 ط2بق)
طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
و واطن  سير1 الشركة:

زنقة) السيد عم2ض ن2فع عنوانه)ا))
بالزا) كردن2ل  اق2 ة  االصيلي  اال 2م 
 91111 طنجة) (27 شقة) (2 ط2بق)

طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (18 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241172.
11I

املركز الجهو1 لالستثم2ض لجهة دضعة ت2فياللت  لحقة)

وضزازات

 SOCIETE »OUMHIDI
TRAVAUX  «  SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهو1 لالستثم2ض لجهة دضعة 
ت2فياللت  لحقة وضزازات

ش2ضع  وال1 ضشيد عم2ضة دادس 
الط2بق االول وضزازات، 45111، 

وضزازات املغرب
  SOCIETE »OUMHIDI(TRAVAUX
SARL(AU  »  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم1 

عم2ضة 47/46 ش2ضع  حمد الخ2 س 
تجزئة املركز - 45111 وضزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
11447

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 26) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

  SOCIETE »OUMHIDI TRAVAUX
. «((SARL(AU

البن2ء) (* (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
واالشغ2ل املختلفة)

*)تركيب النظ2م السقي ب2لتنقيط)
*)املس2و ة).

ضقم1  (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ش2ضع  حمد الخ2 س) (46/47 عم2ضة)
وضزازات) (45111 (- املركز) تجزئة 

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد او حيد1 لحسن)):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد او حيد1 لحسن عنوانه)ا))
حي املسيرة الخرراء))47911)زاكوضة)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد او حيد1 لحسن عنوانه)ا))
حي املسيرة الخرراء))47911)زاكوضة)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
22)أبريل) االبتدائية بوضزازات))بت2ضيخ)

2121)تحت ضقم)269.
12I

ECOGEF

 LES JARDINS
D’AZEMMOUR

شركة ذات  سؤولية  حدودة 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 ELJADID، 24000،

ELJADIDA MAROC
 LES JARDINS D’AZEMMOUR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 13 زنقة 
احمد املج2طي اق2 ة لزالب الط2بق 
1 ضقم 8 املع2ضيف الداض البير2ء - 

21331 الداض البير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
499787

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 LES (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.JARDINS(D’AZEMMOUR
(/ بن2ء) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

تجهيز)/)اشغ2ل ع2 ة.
زنقة) (13 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
احمد املج2طي اق2 ة لزالب الط2بق)
(- البير2ء) الداض  املع2ضيف  (8 ضقم) (1

21331)الداض البير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد ضشيد لس92 الدين):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
الدين) لس92  ضشيد  السيد 
عنوانه)ا))337)ش2ضع  حمد الخ2 س)

از وض)24111)از وض املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الدين) لس92  ضشيد  السيد 
عنوانه)ا))337)ش2ضع  حمد الخ2 س)

از وض)24111)از وض املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)14813.
13I
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BEN.COMPTA

STE BIGEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BEN.COMPTA
ش2ضع الدضفوفي عم2ضة اإلتح2د 

السكنية الط2بق الث2ني ضقم 17 
OUJDA MAROC ،61111 ، وجدة
STE BIGEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

حسن 2 حي زيتو9 - 61111 جرادة 
املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.25785
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 19) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):
تفويت السيد))ة))ان2س بوط2هر1)
411)حصة اجتم2عية  ن أصل)411 
حصة لف2ئدة))السيد))ة)) حمد الحر)

بت2ضيخ)19) 2ضس)2121.
وداد بوط2هر1) )ة)) تفويت السيد)
111)حصة اجتم2عية  ن أصل)111 
حصة لف2ئدة))السيد))ة)) حمد الحر)

بت2ضيخ)19) 2ضس)2121.
الحر) هش2م  )ة)) السيد) تفويت 
111)حصة اجتم2عية  ن أصل)111 
حصة لف2ئدة))السيد))ة)) حمد الحر)

بت2ضيخ)19) 2ضس)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (19 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1445.
14I

CAB ASSISTANCE

SMN ARCHI DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

SMN ARCHI DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

ت2ضودانت  ركب ابراج طنجة بلوك 6 
 كتب ضقم 13 بيس - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115447
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 SMN (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.ARCHI DESIGN
-)تصميم) (: غرض الشركة بإيج2ز)

الفر2ء)والديكوض الداخلي..
حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ت2ضودانت  ركب ابراج طنجة بلوك)6 
 كتب ضقم)13)بيس)-)91111)طنجة)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 951 ( (: البختي) سمية  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 51 ( (: افنيشل) نجوى  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) البختي  السيدة سمية 
ليلي2) اق2 ة  الطبر1  جرير  ابي  زنقة 
طنجة) (91111  53 شقة) (5 ط2بق) (1

املغرب.
السيدة نجوى افنيشل عنوانه)ا))
ليلي2) اق2 ة  الطبر1  جرير  ابن  زنقة 
اط5)ضقم)53 91111)طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
و واطن  سير1 الشركة:

السيدة نجوى افنيشل عنوانه)ا))
ليلي2) ق2 ة  الطبر1  جرير  ابن  زنقة 

اط5)ضقم)53 91111)طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241461.
15I

ANDERSEN CONSULTING

COMERCIO CAMP DAVID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
   COMERCIO CAMP DAVID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي املنطقة 
الحرة - TFZ-البقعة ضقم -13 

القطعة ضقم 5 - 91111 طنجة 
املغرب.

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.19313
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم تعيي9) (2121 29) 2ضس) املؤضخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد   سير 
خليل)) ابراهيم  حندوش  حمدا9 

كمسير وحيد
تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241519.
16I

cabinet jdaini

WAEL PROM
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
WAEL PROM شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

دضاق2 القطعة ضقم 36-2 الرسم 
العق2ض1 41/69137 السعيدية  - 

63611 السعيدية املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
7751

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 WAEL (: اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2)

.PROM
* نعش) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

عق2ض1.
تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الرسم) (36-2 ضقم) القطعة  دضاق2)
(- ( السعيدية) (69137/41 العق2ض1)

63611)السعيدية املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: خليد) الشبهي  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) خليد  الشبهي  السيد 
 36-2 ضقم) القطعة  دضاق2) تجزئة 
 69137/41 العق2ض1) الرسم 

السعيدية))63611)برك92 املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) خليد  الشبهي  السيد 
 36-2 ضقم) القطعة  دضاق2) تجزئة 
 69137/41 العق2ض1) الرسم 

السعيدية))63611)برك92 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( ببرك92) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)222/2121.
17I
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ANDERSEN CONSULTING

 GIUCLA HOLDING
OFFSHORE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 GIUCLA HOLDING OFFSHORE

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 15 ش2ضع 
 حمد الخ2 س-  جمع طنجة بولف2ض 
-الط2بق 5 ضقم 52 - 91111 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.52679

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 29) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):
تفويت السيد))ة)) ب2ضك  حسو9)
 151 حصة اجتم2عية  ن أصل) (75
ابراهيم) )ة)) السيد) ( لف2ئدة) حصة 
 29 بت2ضيخ) حمدوش  حمدا9  خليل 

 2ضس)2121.
فزوني) )ة)) ريو  السيد) تفويت 
 151 حصة اجتم2عية  ن أصل) (75
ابراهيم) )ة)) السيد) ( لف2ئدة) حصة 
 26 بت2ضيخ) حمدوش  حمدا9  خليل 

 2ضس)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241518.
18I

شركة ابهوش للخد 2ت

FAYONATION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخد 2ت
ش2ضع  كة عم2ضة الص2لحي الط2بق 
االول ضقم 14 العيو9 ، 71111، 

العيو9 املغرب

FAYONATION شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي املسيرة 
زنقة الكروا9 ضقم 41 الشقة 16 - 

71111 العيو9 املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
36315

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.FAYONATION
تصدير/ (: غرض الشركة بإيج2ز)
تكنولوجي2) خد 2ت  استيراد 
الويب،) إنش2ء) واقع  املعلو 2ت.)
و) الهواتف  برا ج  الويب،) تطبيق2ت 
جميع أنواع الحلول البر جية،)تطوير)
الفيديوه2ت) إنت2ج  الفيديو،) ألع2ب 
تصدير) إستيراد/) إنت2ج املوسيقى.) و 
اجهزة الح2سوب)))خد 2ت الح2سوب)
واملعدات) (، واألجزاء) (، والحواسيب) (،
أو) ااملعلو 2تي  اإلنت2ج  و لحق2ت  (،
).استيراد/تصدير) البصر1) السمعي 
املستعملة) أو  الجديدة  الغي2ض  قطع 

واملركب2ت واآلالت).
حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
املسيرة زنقة الكروا9 ضقم)41)الشقة)

16)-)71111)العيو9 املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد فيصل بن العربي الدالئي)
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد فيصل بن العربي الدالئي)
زنقة) اإلسم2عيلية  حي  عنوانه)ا))
العيو9) (71111  13 ضقم) الغرقد 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد فيصل بن العربي الدالئي)
زنقة) اإلسم2عيلية  حي  عنوانه)ا))
العيو9) (71111  13 ضقم) الغرقد 

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1287/2121.

19I

cabinet jdaini

IMMO-MOTAWAKILOUNE
إعال9  تعدد القراضات

cabinet jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
 IMMO-MOTAWAKILOUNE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: تجزئة 
النخيل القطعة 21 السعيدية - 

63611 السعيدية املغرب.
»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 
.3457

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
املؤضخ في)18)أبريل)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)
قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
  211 جداض الحسي9) ( ( *فوت السيد)
لف2ئدة) ب2لشركة  يملكه2  التي  حصة 
السيد))) فوت  فريد*) جداض  السيد 
211))حصة التي) بنسعيد عبد االاله)
يملكه2 ب2لشركة لف2ئدة السيد جداض)

فريد.
قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
جداض) ( الس2دة) املسيرين  *استق2لة 
الحسي9 و بنسعيد عبد االاله و تعيي9)
وحيد)) كمسير  فريد  جداض  السيد 

للشركة.

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)
للشركة) الق2نوني  الشكل  *تحويل 
ذات  سؤولية  حدودة) شركة   ن 
ذات  سؤولية  حدودة) شركة  إلى 

بشريك وحيد
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
على) ينص  الذ1  (:6-7 ضقم) بند 
)جداض الحسي9) (  2يلي:)*فوت السيد)
ب2لشركة) يملكه2  التي  حصة  ( (211
فوت) فريد*) جداض  السيد  لف2ئدة 
  211 االاله) عبد  بنسعيد  ( ( السيد)
لف2ئدة) ب2لشركة  يملكه2  التي  حصة 

السيد جداض فريد.
على) ينص  الذ1  (:16 ضقم) بند 
الس2دة)) املسيرين  *استق2لة   2يلي:)
جداض الحسي9 و بنسعيد عبد االاله و)
تعيي9 السيد جداض فريد كمسير وحيد))

للشركة
بند ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
للشركة) الق2نوني  الشكل  *تحويل 
ذات  سؤولية  حدودة) شركة   ن 
ذات  سؤولية  حدودة) شركة  إلى 

بشريك وحيد
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( ببرك92) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)223/2121.

21I

ANDERSEN CONSULTING

 GIUCLA HOLDING
OFFSHORE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي9  سير جديد للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 GIUCLA HOLDING OFFSHORE

SARL  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 15 ش2ضع 
 حمد الخ2 س-  جمع طنجة بولف2ض 
-الط2بق 5 ضقم 52 - 91111 طنجة 

املغرب.
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تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.52679

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم تعيي9) (2121 29) 2ضس) املؤضخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد   سير 

خليل)) ابراهيم  حندوش  حمدا9 

كمسير وحيد

تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)214518.

21I

STE AIN LABHIRA SARL

 SOCIETE AIN LABHIRA

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

STE AIN LABHIRA SARL

-Q.I 2EME(TRANCHE(LOT 101

 TAZA(VN ، 35000، TAZA 112

MAROC

 SOCIETE AIN LABHIRA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  

 QUARTIER(INDUSTRIEL 2EME

 TRANCHE(LOT :101 -102 BP

 228 TAZA(PPL(QUARTIER

 INDUSTRIEL 2EME(TRANCHE

 LOT :101 -102 35000 TAZA

.MAROC
ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.369

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم) (2121 دجنبر) (22 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

أ1  ن) دضهم«) (2.111.111«

»2.111.111)دضهم«)إلى)»4.111.111 

إجراء) ق2صة) ( (: طريق) عن  دضهم«)

 ع ديو9 الشركة املحددة املقداض و)

املستحقة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (14 بت2ضيخ) ( بت2زة) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)75.

22I

شركة ابهوش للخد 2ت

STE SAHARA GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق2نوني للشركة

شركة ابهوش للخد 2ت
ش2ضع  كة عم2ضة الص2لحي الط2بق 
االول ضقم 14 العيو9 ، 71111، 

العيو9 املغرب
STE SAHARA GROUPE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
و عنوا9  قره2 االجتم2عي حي 

القدس تجزئة الراحة زنقة كدية 
الغنم  حل سفلي ضقم 756 - 

71111 العيو9 .
تحويل الشكل الق2نوني للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.18413

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
2121)تم تحويل) 21)أبريل) املؤضخ في)
الشكل الق2نوني للشركة  ن)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1286/2121.

23I

ANDERSEN CONSULTING

COMERCIO CAMP DAVID
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 COMERCIO CAMP DAVID

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي املنطقة 

الحرة - TFZ-البقعة ضقم -13 

القطعة ضقم 5 - 91111 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.19313

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 29) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):

 HOLDING )ة)) السيد) تفويت 

حصة) (MAHZZONI SARL 111

حصة) (111 أصل) اجتم2عية  ن 

 GIUCLA )ة)) السيد) ( لف2ئدة)

 HOLDING OFFSHORE SARL

بت2ضيخ)29) 2ضس)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241519.

24I

BOUCHTA COMPTA

 RISSALAT AL ACHRAF
D›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

 RISSALAT AL ACHRAF

D›ENSEIGNEMENT PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

 وال1 سليم92 ضقم 21   - 91111 

طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115515

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 أكتوبر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 RISSALAT AL ACHRAF  :

.D’ENSEIGNEMENT(PRIVE
تسير) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
التعليم) ) داضس  ( استغالل) و 

الخصوصية).
ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 91111 (- ( ( (21  وال1 سليم92 ضقم)

طنجة))املغرب).
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 211 ( (: ( الكنف2و1) السيد أحمد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 211 ( (: السيدة خديجة أخريف)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 111 ( (: ( السيد  حمد الكنف2و1)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 111 ( (: ( السيدة سع2د الكنف2و1)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيدة احس92 الكنف2و1)):))111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 111 ( (: ( السيدة ايم92 الكنف2و1)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 111 ( (: ( السيدة كريمة الكنف2و1)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 111 ( (: ( السيدة بدضية الكنف2و1)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد أحمد الكنف2و1 عنوانه)ا))
  58 حي الس2نية تجزئة العمرا9 ضقم)

91111)طنجة))املغرب).
السيدة خديجة أخريف عنوانه)ا))
  58 حي الس2نية تجزئة العمرا9 ضقم)

91)طنجة))املغرب).
السيد  حمد الكنف2و1 عنوانه)ا))
  58 حي الس2نية تجزئة العمرا9 ضقم)

91111)طنجة))املغرب).
السيدة سع2د الكنف2و1 عنوانه)ا))
 91111 ( ( ص2ضة) عي9  الس2نية  حي 

طنجة))املغرب).



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9792

الكنف2و1) احس92  السيدة 

ب2لعربي) الشيخ  ش2ضع  عنوانه)ا))

 91111  15 ضقم) (17 زنقة) العلو1 

تطوا9))املغرب).
الكنف2و1)) ايم92  السيدة 

عنوانه)ا))حي السليم2ني زنقة)15)ضقم)

9  91111)طنجة))املغرب).
الكنف2و1) كريمة  السيدة 

عنوانه)ا))زنقة  حمود ضقم)3) رش92))

91111)طنجة))املغرب).

السيدة بدضية الكنف2و1 عنوانه)ا))

  58 حي الس2نية تجزئة العمرا9 ضقم)

91111)طنجة))املغرب).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد  حمد الكنف2و1))عنوانه)ا))

  58 حي الس2نية تجزئة العمرا9 ضقم)

91111)طنجة))املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3655.

25I

شركة ابهوش للخد 2ت

STE SAHARA GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة ابهوش للخد 2ت

ش2ضع  كة عم2ضة الص2لحي الط2بق 

االول ضقم 14 العيو9 ، 71111، 

العيو9 املغرب

STE SAHARA GROUPE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي القدس 

تجزئة الراحة زنقة كدية الغنم  حل 
سفلي ضقم 756 - 71111 العيو9 

املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.18413

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 أبريل) (21 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

سيد  حمد) )ة)) السيد) تفويت 
اجتم2عية  ن) حصة  (51 املس2و1)
)ة)) السيد) ( حصة لف2ئدة) (51 أصل)

عمر))شك2ف بت2ضيخ)21)أبريل)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1286/2121.
26I

شركة ابهوش للخد 2ت

STE SAHARA GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

شركة ابهوش للخد 2ت
ش2ضع  كة عم2ضة الص2لحي الط2بق 
االول ضقم 14 العيو9 ، 71111، 

العيو9 املغرب
STE SAHARA GROUPE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي القدس 
تجزئة الراحة زنقة كدية الغنم  حل 

سفلي ضقم 756 - 71111 العيو9 
املغرب.

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.18413
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم تعيي9) (2121 أبريل) (21 املؤضخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد   سير 

شك2ف عمر كمسير وحيد
تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1286/2121.
27I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 CM IMMOBILIER
»»WEKAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

  »CM(IMMOBILIER »WEKAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة فرح 

ك2 ب  نج92 الشقة ضقم 2 الط2بق 

االض�سي جليز - 41111  راكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

113839

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 CM (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. »IMMOBILIER »WEKAN

وك2لة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

عق2ضية

في  ج2ل) الخد 2ت  تقديم 

التصدير.

اق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 2 ضقم) الشقة  ك2 ب  نج92  فرح 

 41111 (- جليز) االض�سي  الط2بق 

 راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيدة فويليت ن2ت2لي):))51)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيدة سيمينو ك2ضولي9 فيكتوضي2)

:  51)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ن2ت2لي  فويليت  السيدة 

 راكش)4111) راكش املغرب.

السيدة سيمينو ك2ضولي9 فيكتوضي2)
تيسير) ضيموند  زنقة  (19 عنوانه)ا))

13118) رسيلي2 فرنس2.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ن2ت2لي  فويليت  السيدة 

 راكش)41111) راكش املغرب

السيدة سيمينو ك2ضولي9 فيكتوضي2)
تيسير) ضيموند  زنقة  (19 عنوانه)ا))

13118) رسيلي2 فرنس2

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123176.

28I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

RIAD LES JARDINS DE LILAS
عقد تسيير حر ألصل تج2ض1))األشخ2ص)

املعنويو9)

عقد تسيير حر ألصل تج2ض1

RIAD LES JARDINS DE LILAS

عرفي  ؤضخ) عقد  ( بمقت�سى)

 RIAD أعطى) (2121 فبراير) (17 قي)

املسجل) (LES JARDINS DE LILAS

ب2ملحكمة) (47363 التج2ض1) ب2لسجل 

التسيير) حق  بمراكش  التج2ضية 

 7 ب) الك2ئن  التج2ض1  لألصل  الحر 

سليم92)) بن  سيد1  لحيح2ني  دضب 

لف2ئدة) املغرب  41131) راكش  (-

ROSE AND PARTNER)ملدة)3)سنة)

تبتدئ  ن)11) 2ضس)2121)و تنتهي في)
2124) ق2بل  بلغ شهر1) فبراير) (28

قيمته)11.111)دضهم.

29I

) كتـــب حس2بــ2ت أك2ديرفسك))ش.)م.)م

 CONFIDENTE

CONSULTING EXPERT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 كتـــب حس2بــ2ت أك2ديرفسك  ش. 

م. م

بلوك C ضقم 215 حي أس2ك2 تكوين 

أك2دير ، 81652، أك2دير املغرب

 CONFIDENTE CONSULTING

EXPERT شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

)في طوض التصفية)
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وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 14 
فيال سراح زنقة الفوز حي النج2ح  - 

81111 اك2دير  املغرب.
حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.22111

الشريك) قراض  بمقت�سى 
 2121 دجنبر) (31 في) الوحيداملؤضخ 
ذات  سؤولية) شركة  حل  تقرض 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 
 CONFIDENTE CONSULTING
 111.111 ضأسم2له2) ) بلغ  (EXPERT
دضهم وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم)
14)فيال سراح زنقة الفوز حي النج2ح))
(: املغرب نتيجة ل) ( اك2دير) (81111 (-

نتيجة لتوقف النش2ط.
 14 و حدد  قر التصفية ب ضقم)
(- ( فيال سراح زنقة الفوز حي النج2ح)

81111)اك2دير))املغرب.)
و عي9:

أو 2ني) ( ( الرحيم) عبد  السيد)ة))
حي) واف2  فيال  (16 ضقم) عنوانه)ا)) و 
املغرب) ( اك2دير) (81111 ( النج2ح)

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (
املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 
تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 
العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية)

-(:
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
ين2ير) (25 بت2ضيخ) ( ب2ك2دير) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)98149.
31I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

ZS EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ZS EVENT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض 

السراغنة تجزئة ب2ب املن2ض  الط2بق 

الت2ني ضقم 11 41111  راكش 

املغرب.

حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.73741

الع2م) الجمع  بمقت�سى 

 2121 11)دجنبر) اإلستثن2ئي2ملؤضخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرض 

املحدودة)ZS EVENT)) بلغ ضأسم2له2)

وعنوا9  قره2) دضهم  (111.111

اإلجتم2عي دواض السراغنة تجزئة ب2ب)

املن2ض))الط2بق الت2ني ضقم)11 41111 

تداعي2ت) (:  راكش املغرب نتيجة ل)

از ة كوفيد)19.

دواض) ب  التصفية  حدد  قر  و 

الط2بق) املن2ض  ب2ب  تجزئة  السراغنة 

41111) راكش) (- (11 ضقم) الت2ني 

املغرب.)

و عي9:

و) ( سم2يتي) ( ضشيد) السيد)ة))

عنوانه)ا))ش2ضع الوحدة الرابعة ضقم)

العيو9)) (71111   11 حي الوحدة) (68

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و) الزواني  ( خ2لد) السيد)ة))

الشم2لي) املحمد1  الحي  عنوانه)ا))

41111) راكش)  9 ضقم) (41 بلوك)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و) الزواني  ( يونس) السيد)ة))

الشم2لي) املحمد1  الحي  عنوانه)ا))

41111) راكش)  9 ضقم) (41 بلوك)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)

لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 

و) العقود  تبليغ  و  حل  املخ2برة 

الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)1878.

32I

SUNSOLAR ELECTRIC

SUNSOLAR ELECTRIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SUNSOLAR ELECTRIC

26 ش2ضع   رس السلط92 شقة  3 

الط2بق األول ، 21131، البير2ء 

املغرب

SUNSOLAR ELECTRIC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  26 ش2ضع  

 رس السلط92 شقة  3 الط2بق 

األول - 21131 البير2ء املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.471791

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 24) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):

بيض) أحمد  )ة)) السيد) تفويت 

341)حصة اجتم2عية  ن أصل)341 

احس92)) )ة)) السيد) ( لف2ئدة) حصة 

ايميس بت2ضيخ)24) 2ضس)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775173.

33I

3J RENOVATION

3J RENOVATION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

3J RENOVATION

235 بلوك 14 حي النخيل اوالد عي2د 

سوق السبت اوالد النمة ، 23552، 

سوق السبت اوالد النمة املغرب

3J RENOVATION شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 235 بلوك 
14 حي النخيل اوالد عي2د سوق 

السبت اوالد النمة - 23552 سوق 

السبت اوالد النمة املغرب.

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 217

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 دجنبر) (28

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 3J (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.RENOVATION

شركة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء)الع2 ة و االعم2ل املختلفة.

 235 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
بلوك)14)حي النخيل اوالد عي2د سوق)
سوق) (23552 (- النمة) السبت اوالد 

السبت اوالد النمة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد ج2ب2 يونس):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد ج2ب2 يونس عنوانه)ا))235 
بلوك)14)حي النخيل اوالد عي2د سوق)
سوق) (23552 النمة) اوالد  السبت 

السبت اوالد النمة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد ج2ب2 يونس عنوانه)ا))235 
بلوك)14)حي النخيل اوالد عي2د سوق)
سوق) (23552 النمة) اوالد  السبت 

السبت اوالد النمة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة))

ضقم) تحت  (2121 فبراير) (19 بت2ضيخ)

.135

34I



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9794

CAB ASSISTANCE

ACHBAR CAR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ACHBAR CAR شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

ف2طمة الزهراء ضقم 6  كرض زنقة 

 وحي حمو الزي2ني - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115415

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (17

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ACHBAR CAR

تأجير) (- (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

سي2ضات بدو9 س2ئق.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

زنقة) 6) كرض  ضقم) الزهراء) ف2طمة 

طنجة) (91111 (-  وحي حمو الزي2ني)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

اشهب2ض) الن2صر  عبد  السيد 

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

اشهب2ض) الن2صر  عبد  السيد 
 58 زنقة) (2 الجيراض1) حي  عنوانه)ا))

ضقم)15 91111)طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ( بلعواد) جه2د  السيدة 
زنقة  وح2 حمو) حي ف2طمة الزهراء)

الزي2ني ضقم)6 91111)طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241426.

35I

 كتب الخبرة في املح2سبة

 STE BROTHER
DEVELOPPEMENT SNC

شركة التر2 ن
حل شركة

 كتب الخبرة في املح2سبة

21 زنقة ابن بطوطة ، 52111، 

الراشيدية املغرب

 STE BROTHER

DEVELOPPEMENT SNC شركة 

التر2 ن)في طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي قصر 

از وض القديم جم2عة الخنك - 

52111 الراشيدية املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.12733

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تقرض حل) (2121 16) 2ضس) املؤضخ في)

 STE BROTHER التر2 ن) شركة 

) بلغ) (DEVELOPPEMENT SNC
وعنوا9) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)

 قره2 اإلجتم2عي قصر از وض القديم)

الراشيدية) (52111 (- جم2عة الخنك)

:)عدم توفير الدعم) املغرب نتيجة ل)

امل2لي للمسروع الصن2عي.

قصر) ب  التصفية  حدد  قر  و 
(- الخنك) جم2عة  القديم  از وض 

52111)الراشيدية املغرب.)
و عي9:

و) بيب12  ( توفيق) السيد)ة))
عنوانه)ا))قصر از وض القديم جم2عة)
املغرب) الراشيدية  (52111 الخنك)

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (
املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 
تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 
العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية)

-(:
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 15 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)185.

36I

IMEXFID

 CFPNC FLIGHT ACADEMY
)(privé

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

ضفع ضأسم2ل الشركة

IMEXFID
 RTE(MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE(ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
 CFPNC FLIGHT ACADEMY
privé)) شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  ط2ض بن 
سليم92  رآب 11 - 13111 بن 

سليم92 املغرب.
ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.4639

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تم) (2121 فبراير) (25 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 
أ1  ن) دضهم«) (6.211.111«
 6.311.111« إلى) دضهم«) (111.111«
إجراء) ق2صة) ( (: طريق) عن  دضهم«)
 ع ديو9 الشركة املحددة املقداض و)

املستحقة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 19 بت2ضيخ) ( سليم92) بب9  االبتدائية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)146.

37I

 كتب الخبرة في املح2سبة

STE RENOVENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

 كتب الخبرة في املح2سبة

21 زنقة ابن بطوطة ، 52111، 

الراشيدية املغرب

STE RENOVENT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الزنقة 

15 ضقم 19 حي الشعبة   - 52111 

الراشيدية املغرب.
ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.13819

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم) (2121 أبريل) (19 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

»411.111)دضهم«)أ1  ن)»111.111 

عن) دضهم«) (511.111« إلى) دضهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 22 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)198.

39I

 كتب الخبرة في املح2سبة

 STE ELKANZ INFO-TRAV

SARL
إعال9  تعدد القراضات

 كتب الخبرة في املح2سبة

21 زنقة ابن بطوطة ، 52111، 

الراشيدية املغرب

 STE(ELKANZ(INFO-TRAV(SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: قصر الكنز 

جم2عة  ذغرة - 52111 الراشيدية 

املغرب.
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»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.13383
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)22) 2ضس)2121
تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)-1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
الحصص) تفويت  على  املص2دقة 
22) 2ضس) االجتم2عية املقرضة بت2ضيخ)
الحم92) عبد  السيد  بي9  (2121
السيد) و  جهة  علو1،) ن  صو�سي 

هش2م حج2جي جهة اخرى.
قراض ضقم)-2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
تغير املقر اإلجتم2عي للشركة  ن قصر)
إلى) الراشيدية  جم2عة  ذغرة  الكنز 
18) كرض حي توشكة) ضقم) (17 الزقة)

الراشيدية
على) ينص  الذ1  (:3- ضقم) قراض 

 2يلي:)تغير الشكل الق2نوني للشركة
على) ينص  الذ1  (:4- ضقم) قراض 

 2يلي:)تحيي9 النظ2م األس2�سي.
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
بند ضقم)-6:)الذ1 ينص على  2يلي:)
 1111 السيد هش2م حج2جي يمتلك)

حصة.
بند ضقم)-4:)الذ1 ينص على  2يلي:)
 18 ضقم) (17 الزنقة) (: عنوا9 الشركة)

 كرض حي توشكة-الراشيدية
بند ضقم)-1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
الشكل الق2نوني للشركة:)شركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 22 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)197.
41I

CABINET CHAOUI

ORTHORAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش2ط الشركة)

CABINET CHAOUI
 Avenue des FAR Résidence ,11
 RIF, 2ème(Étage(Appartement

 203 10, Avenue(des(FAR

 Résidence(RIF, 2ème(Étage

 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc

ORTHORAMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 االجتم2عي  111 ش2ضع 

ابو عالء زهر  نطقة املستشفى 

الداضالبير2ء 21111 الداضالبير2ء 

املغرب.

توسيع نش2ط الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.32491

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 شتنبر) (21 في) املؤضخ 

نش2ط) إلى  الت2لية  األنشطة  إض2فة 

الشركة الح2لي):

واستيراد) بيع  إع2دة  شراء) (-

وتصدير جميع األجهزة الطبية

عال ة) أل1  التج2ض1  العرض  (- (

تج2ضية سواء)في املغرب أو في الخ2ضج

العي2دات) وتجهيز  ( تخطيط) (-

واملستشفي2ت

-)التدضيب وتنظيم الندوات

-)وعموً 2)،)أ1  ع2 الت صن2عية)

أو تج2ضية أو  نقولة  دنية أو عق2ضية)

قد تتعلق بشكل  ب2شر أو غير  ب2شر)

بأحد األشي2ء)املش2ض إليه2 أعاله أو أ1)

أحد األشي2ء)املم2ثلة أو ذات صلة  ن)

املحتمل أ9 تعزز تطوير الشركة

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

 13 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أكتوبر)2121)تحت ضقم)42214.

41I

S CONSEILS

GALINHAS MUNDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

S CONSEILS

 ETAGE 2 N°2 BLOC 21 HAY

 HASSANI ، 40006، marrakech

maroc

GALINHAS MUNDO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي البديع 1 
ضقم 27  راكش - 41116  راكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

113991

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 16) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.GALINHAS MUNDO

:) طعم) بإيج2ز) الشركة  غرض 

للوجب2ت السريعة.

البديع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
41116) راكش) (- 27) راكش) 1)ضقم)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

(-

السيد  حمد اطوش):)511)بقيمة)

111)دضهم.

السيدة س2ضة سترا9):)511)بقيمة)

111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) اطوش  السيد  حمد 

الط2بق) (1/31 عم2ضة) (5 املح2 يد)
) راكش) (41111 7) راكش) ضقم) (3

املغرب.

عنوانه)ا)) سترا9  س2ضة  السيدة 
 41111 28) راكش) ضقم) (3 املسيرة)

 راكش املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) اطوش  السيد  حمد 
املح2 يد)5)عم2ضة)1/31)الط2بق)3)ضقم)

7) راكش)41111) راكش املغرب.

عنوانه)ا)) سترا9  س2ضة  السيدة 
 41111 28) راكش) ضقم) (3 املسيرة)

 راكش املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123225.

42I

aice compta

ADOUHAN FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

ADOUHAN FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 

 Avenue(mers(sultan(Apt 3,26

 Etage 1 casablanca - 20450

Casablanca Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

499177

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 15) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ADOUHAN FOOD

(: بإيج2ز) الشركة  غرض 

 Importation exportation

 et marchand de produits

.alumentaires

(: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 Avenue mers sultan Apt 3,26

 Etage( 1( casablanca( -( 20450

.Casablanca Maroc

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)2121)سنة).
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 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 Brahim adouhan :  611(السيد
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 Taoufiq(adouhan(:((200(السيد
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 Soufiane(adouhan(:(200(السيد
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

 Brahim adouhan السيد)
 Qu sakia zeghanghan عنوانه)ا))

.62999 Nador Maroc
 Taoufiq( adouhan السيد)
 Qt essakia n17 عنوانه)ا))
.yzegangan 62999 Nador Maroc

 Soufiane( adouhan السيد)
 Qu sakia zeghanghan عنوانه)ا))

.62999 Nador Maroc
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
 Brahim adouhan السيد)
 Qu sakia zeghanghan عنوانه)ا))

62999 Nador Maroc
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 14 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)774474.

43I

fiduciaire(al(hayat

OMAN TRANS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciaire(al(hayat
 av Tchaikovski residence joba
 B(N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc
OMAN TRANS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 
الجيراض1 2 زنقة 82 ضقم 9  - 91111 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.79621

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تمت) (2121 أبريل) (15 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
نعدا)) ن2دية  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (1.111
)ة)) السيد) ( لف2ئدة) حصة  (1.111
ي2سي9 احي2ك بت2ضيخ)15)أبريل)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (14 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3474.

44I

CABINET CHAOUI

 CADM&gt;&gt; CENTRALE 
 D›ACHAT DENTAIRE

 DU MAROC PAR
;abréviation&gt;&gt

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نش2ط الشركة)

CABINET CHAOUI
 Avenue des FAR Résidence ,11
 RIF, 2ème(Étage(Appartement

 203 10, Avenue(des(FAR
 Résidence(RIF, 2ème(Étage
 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc
 CADM&gt;&gt; CENTRALE 

 D›ACHAT DENTAIRE
 DU MAROC PAR

abréviation&gt;&gt;  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 االجتم2عي إق2 ة 
الرصف زاوية ش2ضع فيزال وش2ضع 

ب2بلو9 الداضالبير2ء 21111 
الداضالبير2ء املغرب.
توسيع نش2ط الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.32467

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 شتنبر) (28 في) املؤضخ 
نش2ط) إلى  الت2لية  األنشطة  إض2فة 

الشركة الح2لي):

واستيراد) بيع  إع2دة  شراء) (-

وتصدير جميع األجهزة الطبية

عال ة) أل1  التج2ض1  العرض  (- (

تج2ضية سواء)في املغرب أو في الخ2ضج

العي2دات) وتجهيز  ( تخطيط) (-

واملستشفي2ت

-)التدضيب وتنظيم الندوات

-)وعموً 2)،)أ1  ع2 الت صن2عية)

أو تج2ضية أو  نقولة  دنية أو عق2ضية)

قد تتعلق بشكل  ب2شر أو غير  ب2شر)

بأحد األشي2ء)املش2ض إليه2 أعاله أو أ1)

أحد األشي2ء)املم2ثلة أو ذات صلة  ن)

املحتمل أ9 تعزز تطوير الشركة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

 13 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أكتوبر)2121)تحت ضقم)42185.

46I

SEBABTI CAR

SEBABTI CAR

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

SEBABTI CAR

BERKANE ، 60300، برك92 املغرب

SEBABTI CAR شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 االجتم2عي ضقم 445 

تجزئة عزيز1  - 6131 برك92 املغرب.

تغيير تسمية الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

6643

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تم تغيير) (2121 16) 2ضس) املؤضخ في)

 SEBABTI« الشركة  ن) تسمية 

. »AK LUXURY CARS«(إلى(»CAR

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( ببرك92) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)225.

47I

ATG LEVAGE

ATG LEVAGE s.a.r.l  AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATG LEVAGE

 N°64, Lotis. Al(Mohammedia,

 Bd(Mohammed 6, Rte(Lalla

Soukaina، 30000، Fès(MAROC

ATG(LEVAGE(s.a.r.l  AU شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 

64 تجزئة املحمدية ش2ضع  حمد 

الس2دس طريق اللة سكينة  ف2س - 

31121 ف2س املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67329

في) حر  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 ATG (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.LEVAGE s.a.r.l  AU

بيع قطع) (: غرض الشركة بإيج2ز)

آالت) وإصالح  وصي2نة  وتأجير  الغي2ض 

األعم2ل اإلنش2ئية.
ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

ش2ضع  حمد) املحمدية  تجزئة  (64

(- ف2س) ( الس2دس طريق اللة سكينة)

31121)ف2س املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد  حسن الخليفي)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
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والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد  حسن الخليفي عنوانه)ا))
ف2س) بنسودة,) القدس  حي  (14 ضقم)

31131)ف2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد  حسن الخليفي عنوانه)ا))
ف2س) بنسودة,) القدس  حي  (14 ضقم)

31131)ف2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)-.

48I

INFOPLUME

FORESTMAR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
149 ش2ضع  حمد الخ2 س اق2 ة 

 يموزا 1 ضقم 17 ، 91111، طنجة 
املغرب

FORESTMAR شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة 

الزضكطوني، عم2ضة32، شقة 29، 
الط2بق 1 - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
115533

 26 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121  2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.FORESTMAR

تسويق) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
وتغيير وتوزيع األخش2ب الخ2م.

زنقة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
(،29 شقة) عم2ضة32،) الزضكطوني،)

الط2بق)1)-)91111)طنجة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد السعيد1  حمد):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد السعيد1  حمد عنوانه)ا))
ش2ضع  وال1 سليم92 ضقم)91 91111 

طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد السعيد1  حمد عنوانه)ا))
ش2ضع  وال1 سليم92 ضقم)91 91111 

طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)-.

49I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

2R ELITE TRAV
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

2R ELITE TRAV شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  س2كنة 

في تجزئة اكدير 2 عم2ضة 114  ضقم 3  
ضوير2ت 41111  راكش املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
114113

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 2R (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ELITE TRAV
غرض الشركة بإيج2ز):)- ق2ول في)

اشغ2ل البن2ء
-)استيراد.

:) س2كنة) عنوا9 املقر االجتم2عي)
في تجزئة اكدير)2)عم2ضة)114))ضقم)3  

ضوير2ت)41111) راكش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد الحفيظي عدن92):))5.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد الحفيظي عدن92 عنوانه)ا))
 132 ضقم) (2 الوحدة) املحمد1  الحي 

41111) راكش املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد الحفيظي عدن92 عنوانه)ا))
 132 ضقم) (2 الوحدة) املحمد1  الحي 

41111) راكش املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123233.
51I

INFOPLUME

PRESSE.MJ.2B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME
149 ش2ضع  حمد الخ2 س اق2 ة 

 يموزا 1 ضقم 17 ، 91111، طنجة 

املغرب

PRESSE.MJ.2B شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة 

الزكطوني، عم2ضة 32، شقة ضقم 29، 

الط2بق 1 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115425

في) حر  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.PRESSE.MJ.2B

نشر) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الكتب واملجالت والدع2ية واملع2 الت)

العق2ضية.
زنقة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الزكطوني،)عم2ضة)32،)شقة ضقم)29،)

الط2بق)1)-)91111)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد بن تو ي  راد):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: السيدة أ 2ض فراع فوزية)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) تو ي  راد  بن  السيد 

ضوف) لو  (13741 ضوش،) سة  (،49

13741)لو ضوف فرنص2.

السيدة أ 2ض فراع فوزية عنوانه)ا))

 31111 فرونطو9) د1  ش2ضع  (،316

تولوز فرنص2.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
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السيد بن تو ي  راد عنوانه)ا))9،)
 13741 لو ضوف) (13741 سة ضوش،)

لو ضوف فرنص2
السيدة أ 2ض فراع فوزية عنوانه)ا))
 31111 فرونطو9) د1  ش2ضع  (،316

تولوز فرنص2
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)-.
51I

LE PUBLICATEUR LEGAL

 ATELIER DE FABRICATION
 DE HEALTHY BISCUIT

 ALLEGE ET SA
 COMMERCIALISATION

AFHBAC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 51 ضقم 8 ق.ج 

الداض البيظ2ء التجزئة 6 الزنقة 51 
ضقم 8 ق.ج الداض البيظ2ء، 21451، 

الداض البيظ2ء املغرب
 ATELIER DE FABRICATION DE
 HEALTHY BISCUIT ALLEGE ET
 SA COMMERCIALISATION
AFHBAC شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 13 
ش2ضع 2111 تجزئة دليلة الدشيرة 
الجهدية - 2111 إنزك92  املغرب 
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
   23197

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (13
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 ATELIER DE FABRICATION DE
 HEALTHY BISCUIT ALLEGE ET
 SA COMMERCIALISATION

.AFHBAC
تصنيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
صنع) (- واملعجن2ت) املخ2بز   نتج2ت 
تشغيل) (- ب2لتفصيل) املعجن2ت 

املخ2بز.
 13 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
الدشيرة) دليلة  تجزئة  (2111 ش2ضع)

الجهدية)-)2111)إنزك92))املغرب).
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيدة  2جدة الدوير1):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيدة  2جدة الدوير1 عنوانه)ا))
 21 الرقم) (2118 تجزئة دليلة الزنقة)

الدشيرة)2111)إنزك92))املغرب).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيدة  2جدة الدوير1 عنوانه)ا))
 21 الرقم) (2118 تجزئة دليلة الزنقة)

الدشيرة)2111)إنزك92))إنزك92)
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2نزك92)

2121)تحت ضقم)935.

52I

TOP NETTETE SARLAU

TOP NETTETE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
 الء ة النظ2م األس2�سي للشركة

TOP NETTETE SARLAU
ضقم ت24 حي ك2ضي92 السعدية ، 

51111،  كن2س املغرب
TOP NETTETE »شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: ضقم ت24 
حي ك2ضي92 السعدية املغرب 51111 

 كن2س املغرب.
» الء ة النظ2م األس2�سي للشركة«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.24695
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)13)أبريل)2121
األس2�سي) النظ2م  تقرض  الء ة 
الق2نو9:) للشركة  ع  قتري2ت 
 الء ة النظ2م األس2�سي للشركة  ع)
بعي9) األخذ  الق2نو9  ع   قتري2ت 
الحصص) تفويت  اجراءات  االعتب2ض 
تعيي9  سير) (،12/14/2121 بت2ضيخ)
 22/11/2121 جديد للشركة بت2ضيخ)
بت2ضيخ) االجتم2عي  املقر  تحويل  و 
صي2غة) إع2دة  و  (،17/11/2121

النظ2م األس2�سي للشركة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)2188.
53I

HASSAN ADAIFI

 SOCIETE TAZI WORKS ET
SUPPLIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

HASSAN ADAIFI
 MASSIRA 2 ASSABAH 2 BLOC
C2 N 113 TAZA ، 35000، ت2زة 

املغرب
 SOCIETE TAZI WORKS ET

SUPPLIES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي :  78 
ابلوك ص حي وضيدة ت2زة   - 35111 

ت2زة املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
.4225

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تقرض) (2121 15) 2ضس) في) املؤضخ 
 SOCIETE TAZI WORKS ET حل)
املسؤولية) ذات  شركة  (SUPPLIES
 111.111 ضأسم2له2) املحدودة  بلغ 

 78 ( دضهم وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي)

 35111 (- ( ( ابلوك ص حي وضيدة ت2زة)

ت2زة املغرب نتيجة لعدم توفر الشركة)

وتك2ثر) العمو ية  الصفق2ت  على 

خس2ضة الشركة.

و عي9:

السيد)ة)) ريم))لشهب و عنوانه)ا))

ت2زة) (35111 العمو ية) حي االشغ2ل 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

بت2ضيخ)15) 2ضس)2121)وفي))78)ابلوك)

ت2زة) (35111 (- ( ( ص حي وضيدة ت2زة)

املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بت2زة) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)231.

54I

INFOPLUME

E SMART IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME

149 ش2ضع  حمد الخ2 س اق2 ة 

 يموزا 1 ضقم 17 ، 91111، طنجة 

املغرب

E SMART IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة 

الزضكطوني، عم2ضة 32، شقة 29، 

الط2بق 1 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115423

 31 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121  2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 E (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SMART IMPORT
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التج2ضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
في املعدات اإللكترونية و ستلز 2ت)

اله2تف.
زنقة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
(،29 شقة) (،32 عم2ضة) الزضكطوني،)

الط2بق)1)-)91111)طنجة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 511 ( (: احمد) السعليثي  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
الرحم92:) عبد  عبدالو1  السيد 
511)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد السعليثي احمد عنوانه)ا))
 91111  11 ضقم) (7 زنقة) بيلير  حي 

طنجة املغرب.
الرحم92) عبد  عبدالو1  السيد 
زنقة) الجميل  الهواء) حي  عنوانه)ا))
 41 ضقم) (27 القرو1) العزيز  عبد 

91111)طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد السعليثي احمد عنوانه)ا))
 91111  11 ضقم) (7 زنقة) بيلير  حي 

طنجة املغرب
الرحم92) عبد  عبدالو1  السيد 
زنقة) الجميل  الهواء) حي  عنوانه)ا))
 41 ضقم) (27 القرو1) العزيز  عبد 

91111)طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)-.
55I

BOUCHTA COMPTA

HAI PRO IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

HAI PRO IMMOBILIERE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  حل ضقم 

1-35  ركز ديستم2ض س2حة الروداني 
زنقة عبد هللا الهبطي اق2 ة القدس 

ضقم 34 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115261

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 24) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 HAI (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.PRO IMMOBILIERE

:) نعش) بإيج2ز) الشركة  غرض 

عق2ض1.

عنوا9 املقر االجتم2عي):) حل ضقم)

35-1) ركز ديستم2ض س2حة الروداني)
زنقة عبد هللا الهبطي اق2 ة القدس)

ضقم)34)-)91111)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 251 ( (: فتيحة) املرابط  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 251 ( (: ضحمة) املرابط  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 251 ( (: ابراهيم) املرابط  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيدة الش2عر ضقية):))251)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 251 (: فتيحة) املرابط  السيدة 

بقيمة)111)دضهم.

 251 (: ضحمة) املرابط  السيدة 

بقيمة)111)دضهم.

 251 (: ابراهيم) املرابط  السيد 

بقيمة)111)دضهم.

السيدة الش2عر ضقية):)251)بقيمة)

111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة املرابط فتيحة عنوانه)ا))
املج2ز) قصر  قي2دة  الدالية  دواض 
طنجة) (94152 انجرة) الفحص 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيدة املرابط فتيحة عنوانه)ا))
املج2ز) قصر  قي2دة  الدالية  دواض 
الفحص انجرة)94152)طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3428.

56I

TOP NETTETE SARLAU

TOP NETTETE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

TOP NETTETE SARLAU
ضقم ت24 حي ك2ضي92 السعدية ، 

51111،  كن2س املغرب
TOP NETTETE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 
ت24 حي ك2ضي92 السعدية - 51111 

 كن2س املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.24695

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 أبريل) (13 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
)ة)) راد بوحم2 ة) تفويت السيد)
311.111)حصة اجتم2عية  ن أصل)
)ة)) السيد) ( حصة لف2ئدة) (311.111
أبريل) (12 بت2ضيخ) الشيوخ  الخليل 

.2121
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)2188.

58I

fiduciaire(ficogest  

 ETABLISSEMENT AL

HOUSNA TARBIYA PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(ficogest

64 ش2ضع بيرانزاضا9 تنغير 45811 ، 

45811، تنغير املغرب

 ETABLISSEMENT AL HOUSNA

TARBIYA PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة 

ت2ضودانت ضقم 12 تنغير - 45811 

تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 35

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2119 ين2ير) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 ETABLISSEMENT AL HOUSNA

.TARBIYA PRIVE

:) دضسة) بإيج2ز) الشركة  غرض 

ابتدائية خ2صة.
زنقة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 45811 (- تنغير) (12 ضقم) ت2ضودانت 

تنغير املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد علي ن2صر الدين)

حصة بقيمة)11)دضهم للحصة).

السيد عبد اللطيف ن2صر الدين:))

دضهم) (11 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).

 911 ( (: السيدة لبنى ن2صر الدين)

حصة بقيمة)11)دضهم للحصة).
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السيد  راد ن2صر الدين):))1.111 
حصة بقيمة)11)دضهم للحصة).

السيد يحيى ن2صر الدين):))1.111 
حصة بقيمة)11)دضهم للحصة).

((: الدين) ن2صر  الذهبية  السيدة 
911)حصة بقيمة)11)دضهم للحصة).

السيد  حمد ن2صر الدين):))1.411 
حصة بقيمة)11)دضهم للحصة).

السيدة كريمة ن2صر الدين):))911 
حصة بقيمة)11)دضهم للحصة).

 911 ( (: السيدة هند ن2صر الدين)
حصة بقيمة)11)دضهم للحصة).

 1.111 ( (: السيد فهد ن2صر الدين)
حصة بقيمة)11)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد علي ن2صر الدين عنوانه)ا))
ضقم)83)ش2ضع بئر انزضا9 تنغير)45811 

تنغير املغرب.
ن2صر) اللطيف  عبد  السيد 
ضقم) الرواتلي  عنوانه)ا)) مر  الدين 
الداض) (12113 الوازيس البير2ء) (28

البير2ء)املغرب.
الدين) ن2صر  لبنى  السيدة 
تنغير) انزضا9  بئر  ش2ضع  عنوانه)ا))

45811)تنغير املغرب.
السيد  راد ن2صر الدين عنوانه)ا))
 12 ضقم) (115 عم2ضة) السع2دة  داض 
41111) راكش) ازده2ض  راكش)

املغرب.
الدين) ن2صر  يحيى  السيد 
تنغير) انزضا9  بئر  ش2ضع  عنوانه)ا))

45811)تنغير املغرب.
الدين) ن2صر  الذهبية  السيدة 
تنغير) انزضا9  بئر  ش2ضع  عنوانه)ا))

45811)تنغير املغرب.
الدين) ن2صر  السيد  حمد 
انزضا9) بئر  ش2ضع  (83 ضقم) عنوانه)ا))

تنغير)45811)تنغير املغرب.
الدين) ن2صر  كريمة  السيدة 
اللداخلة) زنقة  (17 ضقم) عنوانه)ا))

تنغير)45811)تنغير املغرب.
الدين) ن2صر  هند  السيدة 
 28 ضقم) الرواتلي  عنوانه)ا)) مر 
الداض) (12113 البير2ء) الوازيس 

البير2ء)املغرب.

السيد فهد ن2صر الدين عنوانه)ا))
 12 ضقم) (115 عم2ضة) السع2دة  داض 

41111) راكش) ازده2ض  راكش)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد علي ن2صر الدين عنوانه)ا))
ضقم)83)ش2ضع بئر انزضا9 تنغير)45811 

تنغير املغرب

ن2صر) اللطيف  عبد  السيد 

ضقم) الرواتلي  عنوانه)ا)) مر  الدين 

الداض) (12113 الوازيس البير2ء) (28

البير2ء)املغرب

الدين) ن2صر  لبنى  السيدة 

تنغير) انزضا9  بئر  ش2ضع  عنوانه)ا))

45811)تنغير املغرب

السيد  راد ن2صر الدين عنوانه)ا))
 12 ضقم) (115 عم2ضة) السع2دة  داض 

41111) راكش) ازده2ض  راكش)

املغرب

الدين) ن2صر  يحيى  السيد 

تنغير) انزضا9  بئر  ش2ضع  عنوانه)ا))

45811)تنغير املغرب

الدين) ن2صر  الذهبية  السيدة 

تنغير) انزضا9  بئر  ش2ضع  عنوانه)ا))

45811)تنغير املغرب

الدين) ن2صر  السيد  حمد 
انزضا9) بئر  ش2ضع  (83 ضقم) عنوانه)ا))

تنغير)45811)تنغير املغرب

الدين) ن2صر  كريمة  السيدة 
اللداخلة) زنقة  (17 ضقم) عنوانه)ا))

تنغير)45811)تنغير املغرب

الدين) ن2صر  هند  السيدة 

 28 ضقم) الرواتلي  عنوانه)ا)) مر 

الداض) (12113 البير2ء) الوازيس 

البير2ء)املغرب

السيد فهد ن2صر الدين عنوانه)ا))
 12 ضقم) (115 عم2ضة) السع2دة  داض 

41111) راكش) ازده2ض  راكش)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتنغير))بت2ضيخ)-)تحت ضقم)-.

59I

BOUCHTA COMPTA

 NOMINSA
CONSTRUCTION

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

 NOMINSA CONSTRUCTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  حل ضقم 
1-35  ركز ديستم2ض س2حة الروداني 
زنقة عبد هللا الهبطي اق2 ة القدس 

ضقم 34 - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
114739

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 16) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.NOMINSA CONSTRUCTION
اشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

وبيع  واد البن2ء.
عنوا9 املقر االجتم2عي):) حل ضقم)
35-1) ركز ديستم2ض س2حة الروداني)
زنقة عبد هللا الهبطي اق2 ة القدس)

ضقم)34)-)91111)طنجة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: السيد الجرفي  صطفى)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 1111 (: الجرفي  صطفى) السيد 

بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد الجرفي  صطفى عنوانه)ا))

 91111 االن2ضة) حو ة  حي  سن2نة 

طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد الجرفي  صطفى عنوانه)ا))

 91111 االن2ضة) حو ة  حي  سن2نة 

طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

29) 2ضس) بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)2997.

61I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

 CARRIERE MINES
 DEVELOPPEMENT

EXPLOITATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 CARRIERE MINES

 DEVELOPPEMENT

EXPLOITATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 79 

تجزئة  ركز وضزازات   - 45111 

وضزازات املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.11851

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 18) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):

)الع2جي) تفويت السيد))ة))اس2 ة)

أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (511

)ة)) السيد) ( لف2ئدة) حصة  (1.111

 حمد))ا زا9))بت2ضيخ)18) 2ضس)2121.
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اس2 ة الع2جي) )ة)) تفويت السيد)

أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (511

1.111)حصة لف2ئدة))السيد))ة))عبد)

هللا)) غني بت2ضيخ)18) 2ضس)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

21)أبريل) االبتدائية بوضزازات))بت2ضيخ)

2121)تحت ضقم)439.

61I

EL KORICHI CONSULTING

ZAGOPLASTIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL KORICHI CONSULTING

 N60 LOT(I4032 HAY(ALAZHAR

 SB - CASABLANCA ، 20260،

CASABLANCA MAROC

ZAGOPLASTIC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 96 ش2ضع 

انف2 ط.9 شقة ضقم 91 البير2ء - 

21111 البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

495299

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 11) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ZAGOPLASTIC SARL

صن2عة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البال ستيك وإع2دة تدويره).

96)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)

(- البير2ء) (91 ضقم) شقة  ط.9) انف2 

21111)البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: السيد لحسن ا سعدا9)
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: الب2�سي) الحسن  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

ا سعدا9) لحسن  السيد 
تيط) (67 الع2لية) تجزئة  عنوانه)ا))
 ليل))البير2ء)29641)الداض البير2ء)

املغرب.
السيد الحسن الب2�سي عنوانه)ا))
تجزئة الع2لية)67)تيط  ليل))البير2ء)

29641)الداض البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
ا سعدا9) لحسن  السيد 
تيط) (67 الع2لية) تجزئة  عنوانه)ا))
 ليل))البير2ء)29641)الداض البير2ء)

املغرب
السيد الحسن الب2�سي عنوانه)ا))
تجزئة الع2لية)67)تيط  ليل))البير2ء)

29641)الداض البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 19 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)771943.

62I

FICODEC SARL

BCP CONSTRUCTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICODEC SARL
6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

31111، ف2س املغرب
BCP CONSTRUCTION شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 21 زنقة 
17 قطعة 156 تجزئة واد ف2س - 

31111 ف2س املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
67393

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 13) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 BCP (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.CONSTRUCTION
:) نعش) بإيج2ز) الشركة  غرض 

عق2ض1.
زنقة) (21 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
(- ف2س) واد  تجزئة  (156 قطعة) (17

31111)ف2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: نكيرة عزالعرب) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
نكيرة عزالعرب عنوانه)ا)) السيد 
ف2س) واد  حي  االندلس  اق2 ة  (96

31111)ف2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
نكيرة عزالعرب عنوانه)ا)) السيد 
ف2س) واد  حي  االندلس  اق2 ة  (96

31111)ف2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1885.
63I

C E INVEST MAROC 

F K BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

C E INVEST MAROC
 Bd 11 Janvier(Centre(Affaire
 EL(ABRAGE(IMM(D 3ème

 étage(Apprt(N° 11. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

F K BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 11 

ين2ير  ركز االبراج عم2ضة د الط2بق 

الت2لت شقة ضقم 11  - 41111 

 راكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

113969

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 F K (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.BUSINESS

تج2ضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املالبس).

 11 عنوا9 املقر االجتم2عي):)ش2ضع)

الط2بق) د  عم2ضة  االبراج  ين2ير  ركز 

 41111 (- ( (11 ضقم) شقة  الت2لت 

 راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: ( ف2ضس) السيدة خديجة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: ( السيد عبد الرفيق جواد)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة خديجة ف2ضس))عنوانه)ا))

تجزئة) (21 الشقة) (3 املسجد) اق2 ة 

41111) راكش) ( كليز) الحسنية 

املغرب.

جواد)) الرفيق  عبد  السيد 

ضقم) ي2سمينة  تجزئة  عنوانه)ا))

41111) راكش)) ( 117عي9  زواض)

املغرب.
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والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

و واطن  سير1 الشركة:

السيدة خديجة ف2ضس))عنوانه)ا))

تجزئة) (21 الشقة) (3 املسجد) اق2 ة 

41111) راكش) ( كليز) الحسنية 

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123211.

65I

عبد الرحم92 اعبيبي

KANATRAD

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

ضفع ضأسم2ل الشركة

عبد الرحم92 اعبيبي

عم2ضة 3 الط2بق 3الشقة 7 بني 

 كيلد  كن2س ، 51111،  كن2س 

املغرب

KANATRAD  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة افني  

اق2 ة الحبوس الط2بق األول  الشقة 

7 م ج بالص داضم  كن2س - 51111 

 كن2س املغرب.

ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.28927

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم) (2121 أبريل) (17 في) املؤضخ 

قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

 11.111« أ1  ن) دضهم«) (491.111«

عن) دضهم«) (511.111« إلى) دضهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)2111.

66I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

MORO MINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – ضقم 

العم2ضة -20 الط2بق األول ضقم 5 ، 
31111، ف2س  غرب

MORO MINES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 
س2ضة ض2ية إفراح ضقم 13 الزهوض 

ف2س  - 31111 ف2س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67475
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MORO MINES
ص2نع) (- (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الجير.
-)ت2جر الجير ب2لتقسيط.

-) ستغل املن2جم أو التعدين.
تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الزهوض) (13 ضقم) إفراح  ض2ية  س2ضة 

ف2س))-)31111)ف2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 31.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 111 ( (: السيد عبد النبي حم2ني)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيد ا حمد لروب):))111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيد العربي حرب2ل):))111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد عبد النبي حم2ني عنوانه)ا))
أ تجزئة ضي2ض الزيتو9 طريق) (9 ضقم)

عي9 الشقف))31111)ف2س املغرب.
عنوانه)ا)) ( لروب) ا حمد  السيد 
حي هبر1 ايموزاض كندض صفرو)31111 

صفرو املغرب.
عنوانه)ا)) حرب2ل  العربي  السيد 
  2 الزهوض) (44 ضقم) سوسة  ش2ضع 

31111)ف2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد عبد النبي حم2ني))عنوانه)ا))
أ تجزئة ضي2ض الزيتو9 طريق) (9 ضقم)

عي9 الشقف)31111)ف2س املغرب
عنوانه)ا)) لروب  ا حمد  السيد 
حي هبر1 ايموزاض كندض صفرو)31111 

صفرو املغرب
عنوانه)ا)) ( العربي حرب2ل) السيد 
  2 الزهوض) (44 ضقم) سوسة  ش2ضع 

31111)ف2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1966.
67I

ste(cofiguer(sarl

مقهى املغرب العربي
عقد تسيير حر ألصل تج2ض1))األشخ2ص)

الطبيعيو9)
عقد تسيير حر ألصل تج2ض1

 قهى املغرب العربي
في) عقد  وثق  ؤضخ  بمقت�سى 
السيد)ة))) أعطى  (2121 ين2ير) (27
للبط2قة) )ة)) الح2 ل) ( ف2ض�سي) عمر 
املسجل) (Z31584 ( ( ضقم) الوطنية 
ب2لسجل التج2ضen cour(1)ب2ملحكمة)
التسيير) حق  بجرسيف  االبتدائية 
الحر لألصل التج2ض1 الك2ئن ب ش2ضع)
جرسيف) (35111 (- يوسف)  وال1 
بودب2غ) للسيد)ة)) روا9  املغرب 
ضقم))) الوطنية  للبط2قة  )ة)) الح2 ل)
5)سنة تبتدئ  ن) ZG149568))ملدة)
ين2ير) (11 و تنتهي في) (2121 ين2ير) (11
  11.111 شهر1) 2126) ق2بل  بلغ 

دضهم.
68I

ACO CONSULTING

WANA MONEY
إعال9  تعدد القراضات

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,71

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

WANA MONEY »شركة  

املس2همة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: تجزئة 

الكولي9 -2 سيد1  عروف    - - الداض 

البير2ء  املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.384975

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)22) 2ضس)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

Nicolas LEVI) ن) السيد) استق2لة 

 ه2 ه كمدير ع2م  نتدب)

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

Nicolas LEVI) ن) السيد) استق2لة 

 ه2 ه كمدير ع2م  نتدب)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 22 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775459.

69I

ARBAOUI DELICE

ARBAOUI DELICE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARBAOUI DELICE

 BD IMAM EL GHAZALI 16

 3éme(ETTAGE(NR 6 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

 ARBAOUI DELICE

 شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الط2بق 
اآلض�سى عم2ضة 167 تجزئة البست92 
ش2ضع عبدالرحيم بوعبيد - 61111 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
37121

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. ARBAOUI DELICE
:) قهى-) بإيج2ز) الشركة  غرض 

 خبز)-) عجن2ت.
الطبق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
البست92) تجزئة  (167 اآلض�سى عم2ضة)
 61111 (- ش2ضع عبدالرحيم بوعبيد)

وجدة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: عرب2و1) كم2ل  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا))) عرب2و1  كم2ل  السيد 
16)ش2ضع ا 2م الغزالي الطبق الت2لت)

ضقم)6 61111)وجدة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا))) عرب2و1  كم2ل  السيد 
16)ش2ضع ا 2م الغزالي الطبق الت2لت)

ضقم)6 61111)وجدة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1411.

71I

ائتم2نية  2هر

 STE  شركة كريستال أرجيل 
CRISTAL ARGILE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتم2نية  2هر

1 عم2ضة العب2�سي ش2ضع عالل بن 

عبد هللا ، 26151، ابن أحمد 

املغرب

 STE  شركة كريست2ل أضجيل 

CRISTAL ARGILE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض اوالد 

ال�سي البط2ح بني ضيتو9 جم2عة 

بوكركوح  - 26151 ابن أحمد  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

1143

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2):))شركة)

 STE CRISTAL ( أضجيل) كريست2ل 

.ARGILE

:) ستغل) بإيج2ز) الشركة  غرض 

األشغ2ل) في  حجر1-) ق2ول   قلع 

املختلفة.

دواض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

اوالد ال�سي البط2ح بني ضيتو9 جم2عة)

بوكركوح))-)26151)ابن أحمد))املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 121.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 811 ( (: ( ف2طمة) ح2ضتي  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 411 ( (: سع2د) الكرتي  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ف2طمة  ح2ضتي  السيدة 
  1269 بلوك س ضقم) (2 تجزئة كم2ل)

26114)سط2ت املغرب).
عنوانه)ا)) سع2د  الكرتي  السيدة 
اإلصالح)) تجزئة  الداخلة  زنقة  (397

26151)ابن أحمد))املغرب).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ( بص2ل) السيد  حمد 
ابن) (26151 ( اإلصالح) تجزئة  (397

احمد املغرب)
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بب9 احمد))بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)تحت ضقم)19.
72I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

SOKO COSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

21 ،  كتب 17، الط2بق الث2ني، 
 ك2تب ب2الص ، ش2ضع عبد الكريم 
الخط2بي، ف2س ، 31111، ف2س 

املغرب
SOKO COSMETICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  تجر 

23 سفلي تجزئة الهواء الجميل 3 
الدكرات - 31111 ف2س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67141
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 SOKO(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.COSMETICS

غرض الشركة بإيج2ز):)االستراد و)
التصدير و التج2ضة في  واد التجميل.

:) تجر) االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 3 الجميل) الهواء) تجزئة  سفلي  (23

الدكرات)-)31111)ف2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 411 ( (: السيدة عبدوس حسنية)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 311 ( (: عبدوس  ريم) السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 311 ( (: فتيحة) عبدوس  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
حسنية) عبدوس  السيدة 
عنوانه)ا))16)ش2ضع ولي العهد الط2بق)

5)الشقة)13 31111)طنجة املغرب.
السيدة عبدوس  ريم عنوانه)ا))
ش2ضع الكرا ة زنقة الشحروض ضقم)21 

31111)ف2س املغرب.
السيدة عبدوس فتيحة عنوانه)ا))
7)زنقة كعب زبير اق2 ة  ع2د الشقة)6 

31111)ف2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيدة عبدوس فتيحة عنوانه)ا))
7)زنقة كعب زبير اق2 ة  ع2د الشقة)6 

31111)ف2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (11 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1548.
73I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

IMAGUARD
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

21 ،  كتب 17، الط2بق الث2ني، 
 ك2تب ب2الص ، ش2ضع عبد الكريم 
الخط2بي، ف2س ، 31111، ف2س 
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املغرب
IMAGUARD شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 2 

البقعة 117 أ تجزئة املنتزه 3 طريق 
 كن2س - 31111 ف2س املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
66979

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (19
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.IMAGUARD
غرض الشركة بإيج2ز):)الحراسة.

 2 ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
طريق) (3 أ تجزئة املنتزه) (117 البقعة)

 كن2س)-)31111)ف2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
البوصير1:)) الق2دض  عبد  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
البوصير1) الق2دض  عبد  السيد 
الحديقة) نجزئة  (Q2//17 عنوانه)ا))

تغ2ت)31111)ف2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) الفقير  عزيزة  السيدة 
الصقلية سهب) بالد  (4 زنقة) (5 ضقم)

الوضد)31111)ف2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
29) 2ضس) بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1466.
74I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

3SB
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

21 ،  كتب 17، الط2بق الث2ني، 
 ك2تب ب2الص ، ش2ضع عبد الكريم 
الخط2بي، ف2س ، 31111، ف2س 

املغرب
3SB شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 1 
البقعة 117 تجزئة املنتزه طريق 
 كن2س - 31111 ف2س املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
67133

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (19
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

.3SB(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته
غرض الشركة بإيج2ز):)الحراسة.

 1 ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
طريق) املنتزه  تجزئة  (117 البقعة)

 كن2س)-)31111)ف2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
البوصير1) اق2دض  عبد  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
البوصير1) الق2دض  عبد  السيد 
الحديقة) تجزئة  (Q2/17 عنوانه)ا))

تغ2ت)31111)ف2س املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
البوصير1) الهدى  نوض  السيدة 

الحديقة) تجزئة  (Q2/17 عنوانه)ا))

تغ2ت)31111)ف2س املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

31) 2ضس) بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1533.

75I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

EXTRA FINDEC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

EXTRA FINDEC شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

الجيش امللكي اق2 ة السعيد1 

 ك2تب الفتح الط2بق 2  كتب ضقم 

7 - 31111 ف2س املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.55673

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تمت) (2121 أبريل) (11 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

الصمد) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

اجتم2عية  ن) حصة  (411 ( ضبطة)

السيد) ( لف2ئدة) حصة  (1.111 أصل)

)ة))الحسن السعداني حسني))بت2ضيخ)

11)أبريل)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1997/2121.

76I

سل سوليسيو9

فوزية كار
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سل سوليسيو9

تجزئة البس2تي9 ش2ضع البلح ضقم 189 

، 91111، طنجة املغرب

فوزية ك2ض  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي   جمع 

افرا9 6 كزن2ية  حل ضقم 6 - طنجة 

- 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115475

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

فوزية) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

ك2ض).

تأجير) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

السي2ضات بدو9 س2ئق.

) جمع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

6)-)طنجة) 6)كزن2ية  حل ضقم) افرا9)

-)91111)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: ( السيدة فوزية غريب)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 1111 (: ( غريب) فوزية  السيدة 

بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
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عنوانه)ا)) ( السيدة فوزية غريب)
 34 ضقم) (3 الحسني  رج92) املجمع 

طنجة)91111)طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيدة فوزية غريب)
 34 ضقم) (3 الحسني  رج92) املجمع 

طنجة)91111)طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241477.

77I

STE DOMICILE CONSEIL

STE BH2020 SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب

STE(BH2020 SARL(AU شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي عم2ضة 

قو يمي.  يزاني9 ش2ضع عبداملو ن 

بن علي جرسيف - 35111 جرسيف 

املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.1839

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)19) 2ضس)2121)تم))تحويل))

للشركة) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

ش2ضع) قو يمي.) يزاني9  »عم2ضة   ن)

عبداملو ن بن علي جرسيف)-)35111 
ابن) »زنقة  إلى) املغرب«) جرسيف 

بطوطة ش2ضع  حمد الخ2 س العم2ضة)
(- جرسيف) الث2ني.) الط2بق  (35 ضقم)

35111)جرسيف))املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بت2ضيخ)16)أبريل)

2121)تحت ضقم)1156/2121.

78I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 GROUPE SCOLAIRE
SIWANE PRIVEE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 GROUPE SCOLAIRE SIWANE
PRIVEE شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  حل 
ضقم 9 أ تجزئة ضقم ج 45 حي الهدى 

أك2دير - 81111 اك2دير املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.41695

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)11)فبراير)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
 45 ج) ضقم  تجزئة  أ  (9 ضقم) » حل 
اك2دير) (81111 (- أك2دير) الهدى  حي 
تجزئة) املحمد1  »حي  إلى) املغرب«)
اك2دير)) (81111 (- اك2دير) (599 ضقم)

املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( ب2ك2دير) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)99232.
79I

STE AMI MONTAGE .SARL

 ZAYD شركة
TRANSPORT&LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 ZAYD(TRANSPORT &
LOGISTIQUE

 N° 6 IMM(MEARAGE(HAY
 AMAL(RTE(DE(SEFROU ،

30000، FES(MAROC
 ZAYD شركة

 TRANSPORT&LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : ضقم 
6 اق2 ة املعراج  حي اال ل طريق 

صفرو - 31111 ف2س املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
.41251

الع2م) الجمع  بمقت�سى 
ين2ير) (17 في) املؤضخ  اإلستثن2ئي 
 ZAYD شركة) حل  تقرض  (2121
 TRANSPORT&LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة  بلغ)
وعنوا9) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)
 قره2 اإلجتم2عي ضقم)6)اق2 ة املعراج))
حي اال ل طريق صفرو)-)31111)ف2س)
املغرب نتيجة لعدم التوفيق في انج2ز)

املشروع.
و عي9:

السيد)ة)))خ2لد))لحرش وعنوانه)ا))
بلجيك2)1317)بلجيك2 بلجيك2 كمصفي)

)ة))للشركة.
و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)
 6 ضقم) وفي  (2121 ين2ير) (25 بت2ضيخ)
اق2 ة املعراج))حي اال ل طريق صفرو)

-)31111)ف2س املغرب.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)21/1816.
81I

العيو9 استش2ضات

SOCIETE MONYAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش2ط الشركة)

العيو9 استش2ضات
ضقم 31 ش2ضع اال ير  وال1 عبد هللا ، 

71111، العيو9 املغرب
SOCIETE MONYAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 االجتم2عي ضقم 8 زنفة 
38 ش2ضع اال ير  وال1 عبد هللا الحي 
املحمد1 العيو9 - 71111 العيو9 

املغرب.
توسيع نش2ط الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.6585

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 أبريل) (16 في) املؤضخ 

نش2ط) إلى  الت2لية  األنشطة  إض2فة 

الشركة الح2لي):

كل  2 يتعلق بتأسيس الشرك2ت)

.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (16 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1172.

81I

SOUHAL CONSULTING

KSAR KASBAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KSAR KASBAH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

يوغوسالفي2 عم2ضة -82 أ  الشقة 14 

جليز - 41111  راكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114155

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 11) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 KSAR (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.KASBAH

غرض الشركة بإيج2ز):)-)الفندقة).

و) الع2 ة  الحفالت  تنظيم  (-

الخ2صة.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 14 يوغوسالفي2 عم2ضة)-82)أ))الشقة)

جليز)-)41111) راكش املغرب.
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أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 341 ( (: الدين) عز  احمد  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 331 ( (: البدو1) ادضيس  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد انواض تجكلت)):))331)حصة)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد احمد عز الدين عنوانه)ا))
 راكش)41111) راكش املغرب.

عنوانه)ا)) البدو1  ادضيس  السيد 
 راكش)41111) راكش املغرب.

عنوانه)ا)) ( تجكلت) انواض  السيد 
 راكش)41111) راكش املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
و واطن  سير1 الشركة:

السيد احمد عز الدين عنوانه)ا))
 راكش)41111) راكش املغرب

عنوانه)ا)) البدو1  ادضيس  السيد 
 راكش)41111) راكش املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123277.
82I

 كتب املح2سبة و  راجعة الحسب2ت اليعقوبي

CLINIQUE AL FARAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

 كتب املح2سبة و  راجعة 
الحسب2ت اليعقوبي

46  كرض زنقة الكويرة حي ليراك ، 
settat maroc ،26111

CLINIQUE AL FARAH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 LOT وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي
 ALWAHDA QUARTIER AL

 FARAH(SETTAT - 26000 SETTAT
.MAROC

ضفع ضأسم2ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.6253

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تم) (2121 أبريل) (21 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

أ1  ن) دضهم«) (1.811.111«

 1.911.111« إلى) دضهم«) (111.111«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) دضهم«)

نقدية أو عينية.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( االبتدائية بسط2ت)

2121)تحت ضقم)186/21.

83I

BCNG

STE: MISTERTHERM 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 STE: MISTERTHERM شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 265، 

ش2ضع الزضقطوني الط2بق 9 ضقم92  - 

21151 الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

491791

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (18

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE: ( (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.MISTERTHERM

تركيب) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
الط2قة املتجددة والتدفئة الصحية.

(،265 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ش2ضع الزضقطوني الط2بق)9)ضقم92))-)

21151)الداض البير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
((: سبيح) حسن  السيد 
 111 بقيمة) حصة  (111.111,11

دضهم للحصة).
 1.111 (: سبيح) حسن  السيد 

بقيمة)111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) سبيح  حسن  السيد 
 6 زنقة) (1 ليس2سفة تجزئة الليمو9)
 21151 397)الداض البير2ء) فيال ضقم)

الداض البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) سبيح  حسن  السيد 
 6 زنقة) (1 الليمو9) تجزئة  يس2سفة 
 21151 397)الداض البير2ء) فيال ضقم)

الداض البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 18 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

فبراير)2121)تحت ضقم)766374.
84I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

 CENTRE IMMOBILIER
CASTRAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 cabinet(comptabe(et(fiscal
benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ، ,56
90000، Tanger(Maroc

 CENTRE IMMOBILIER CASTRAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 56 ش2ضع 
األضز الط2بق الث2لث البرانص 2 
طنجة - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114491

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 18) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 CENTRE IMMOBILIER  :

.CASTRAL

وك2لة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

عق2ضية.

56)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)

األضز الط2بق الث2لث البرانص)2)طنجة)

-)91111)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد ي2سر الداود1):))251)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد  صطفى عالء)واعظ:))251 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

السيد أنس البق2لي الشرفي):))251 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد ضشيد بنعبود):))251)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) الداود1  ي2سر  السيد 

4)شقة) ش2ضع أبو بكر الراز1 الط2بق)

14 91111)طنجة املغرب.

واعظ) عالء) السيد  صطفى 

س2حة) زنقة  يلتو9  (5 عنوانه)ا))

 91111  2 الفيتي2 الط2بق األول ضقم)

طنجة املغرب.

الشرفي) البق2لي  أنس  السيد 

عنوانه)ا))58)زنقة بوعراقية))91111 

طنجة املغرب.
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عنوانه)ا)) بنعبود  ضشيد  السيد 
65)ش2ضع الشهيد أقش2ض حي الشهداء)

91111)طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) الداود1  ي2سر  السيد 
4)شقة) ش2ضع أبو بكر الراز1 الط2بق)

14 91111)طنجة املغرب
واعظ) عالء) السيد  صطفى 
س2حة) زنقة  يلتو9  (5 عنوانه)ا))
 91111  2 الفيتي2 الط2بق األول ضقم)

طنجة املغرب
الشرفي) البق2لي  أنس  السيد 
عنوانه)ا))58)زنقة بوعراقية))91111 

طنجة املغرب
عنوانه)ا)) بنعبود  ضشيد  السيد 
65)ش2ضع الشهيد أقش2ض حي الشهداء)

91111)طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
22) 2ضس) بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)2787.

86I

CANOCAF SARL

PROMO TIZTOUTINE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
ش2ضع الجيش امللكي زنقة الخنس2ء 

ضقم 7 الط2بق الث2ني ضقم 13 
 NADOR ،62111 ،الن2ظوض

MAROC
 PROMO TIZTOUTINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

لعرا�سي ضقم 111، الط2بق الث2لث 
ضقم 13 - 62111 الن2ظوض  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

21995
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
((: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.PROMO TIZTOUTINE
/1 (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
االنع2ش العق2ض1)2/ت2جر في العق2ضات)

و األضا�سي).
حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الث2لث) الط2بق  (،111 ضقم) لعرا�سي 

ضقم)13)-)62111)الن2ظوض))املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
(-

 511 (: ( بلفريل  لود) السيد 
بقيمة)111)دضهم.

بقيمة) (511 (: ( السيد ط2ي2  نعم)
111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ( السيد بلفريل  لود)
الن2ظوض)) (62111 ( املركز) طزطوطي9 

املغرب.
حي) عنوانه)ا)) ( السيد ط2ي2  نعم)
العلو1) العربي  زنقة  وال1  النزاهة 

ضقم)19 91161)طنجة))املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد بلفريل  لود)
الن2ظوض)) (62111 ( املركز) طزطوطي9 

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)14)أبريل)

2121)تحت ضقم)754.
87I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

EXTRA FINDEC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل الق2نوني للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
EXTRA FINDEC  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوا9  قره2 االجتم2عي ش2ضع 
الجيش امللكي اق2 ة السعيد1 

 ك2تب الفتح الط2بق 2  كتب ضقم 
7 - 31111 ف2س .

تحويل الشكل الق2نوني للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.55673
الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
2121)تم تحويل) 11)أبريل) املؤضخ في)
الشكل الق2نوني للشركة  ن)»شركة)
ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1997/2121.

88I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

EXTRA FINDEC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
EXTRA FINDEC شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 
الجيش امللكي اق2 ة السعيد1 

 ك2تب الفتح الط2بق 2  كتب ضقم 
7 - 31111 ف2س املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.55673

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

املؤضخ في)23)أبريل)2121)تم))تحويل))

للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

»ش2ضع الجيش امللكي اق2 ة السعيد1)

 ك2تب الفتح الط2بق)2) كتب ضقم)7 

»تجزئة) إلى) ف2س املغرب«) (31111 (-

الشرايبة قطعة ضقم)29) حل ضقم)1 

طريق سيد1 احرازم))-)31111)ف2س))

املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1997/2121.

89I

STE CECONA SARL

NADVOGUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

NADVOGUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة 

 2ضين2 الط2بق الث2ني حي املط2ض 

الن2ظوض اق2 ة  2ضين2 الط2بق الث2ني 
حي املط2ض الن2ظوض 62111 الن2ظوض 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

21953

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 18) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.NADVOGUE

تج2ضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

تجزئة في املت2جر غير املتخصصة.
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اق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
املط2ض) حي  الث2ني  الط2بق   2ضين2 
الث2ني) الط2بق  اق2 ة  2ضين2  الن2ظوض 
الن2ظوض) (62111 الن2ظوض) املط2ض  حي 

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 611 ( (: عبدالحكيم) السيد  نير 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيد  عوا9  حمد):))411)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
 611 (: عبدالحكيم) السيد  نير 

بقيمة)111)دضهم.
السيد  عوا9  حمد):)411)بقيمة)

111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد  نير عبدالحكيم عنوانه)ا))
عم2ضة البرج ضقم)18 62111)الن2ظوض)

املغرب.
عنوانه)ا)) السيد  عوا9  حمد 
حي املط2ض اق2 ة  رين2 زنقة كرونوبل))

62111)الن2ظوض املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد  نير عبدالحكيم عنوانه)ا))
عم2ضة البرج ضقم)18 62111)الن2ظوض)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)16)أبريل)

2121)تحت ضقم)773.
91I

COFIDET SARL

BK ALUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFIDET SARL
 AVENUE MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL
 2EME(ETG(N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
BK ALUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 
 وال1 إسم2عيل، 14، إق2 ة  وال1 
إسم2عيل ، الط2بق الث2لث ، ضقم 19 

- 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

112561
في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 BK (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ALUM
نج2ضة) (- (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

األلو نيوم.
-)جميع اعم2ل االملنيوم والخشب)

واالست2نلس ستيل.
-)تركيب وتركيب النوافذ.
-)تركيب  واتير الست2ئر.

الك2بالت) حوا ل  تركيب  (-
ودع2 2ت الك2 يرا.

-)املت2جرة.
-)التمثيل التج2ض1.
-استيراد وتصدير..

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
إق2 ة  وال1) (،14  وال1 إسم2عيل،)
إسم2عيل)،)الط2بق الث2لث)،)ضقم)19 

-)91111)طنجة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد بالل الهروال):))511)حصة)

بقيمة)51.111)دضهم للحصة).
 251 ( (: األشهب) خولة  السيدة 
حصة بقيمة)25.111)دضهم للحصة).

 251 ( (: الهروال) السيد  حمد 
حصة بقيمة)25.111)دضهم للحصة).
السيد بالل الهروال):)511)بقيمة)

51.111)دضهم.
 251 (: األشهب) خولة  السيدة 

بقيمة)25.111)دضهم.

 251 (: الهروال) السيد  حمد 
بقيمة)25.111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد بالل الهروال عنوانه)ا))حي)
  12 ضقم) لوس2ك2  زنقة  الجعد1  ظهر 

91111)طنجة املغرب.
السيدة خولة األشهب عنوانه)ا))
حي  بروكة زنقة)11)ضقم)22 91111 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) الهروال  السيد  حمد 
  12 ظهر الجعيد1 زنقة لوس2ك2 ضقم)

91111)طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد بالل الهروال عنوانه)ا))حي)
  12 ضقم) لوس2ك2  زنقة  الجعد1  ظهر 

91111)طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1183.
92I

INFOPLUME

RABIE ACHAMAL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نش2ط الشركة

INFOPLUME
149 ش2ضع  حمد الخ2 س اق2 ة 

 يموزا 1 ضقم 17 ، 91111، طنجة 
املغرب

RABIE ACHAMAL شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 االجتم2عي زنقة 

الزكطوني، عم2ضة 32، شقو ضقم29 - 
91111 طنجة املغرب.
تغيير نش2ط الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.114993

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تم تغيير) (2121 أبريل) (15 املؤضخ في)
املواد) »تج2ضة  الشركة  ن) نش2ط 
إلى) والتبغ«) واملشروب2ت  الغذائية 
وتوزيع) وتسويق  وتصدير  »استيراد 

جميع املنتج2ت التي له2 صلة  ب2شرة)

أو غير  ب2شرة ب2ألعش2ب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3716.

93I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE BENATEC IMP EXP
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE BENATEC IMP EXP شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 31 زنقة 

ن2بلس بولويز سيد1  ع2فة وجدة - 

61111 وجدة املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.32695

الشريك) قراض  بمقت�سى 

 2121 أبريل) (12 في) الوحيداملؤضخ 

ذات  سؤولية) شركة  حل  تقرض 

 STE  حدودة ذات الشريك الوحيد)

BENATEC IMP EXP)) بلغ ضأسم2له2)

وعنوا9  قره2) دضهم  (111.111

بولويز) ن2بلس  زنقة  (31 اإلجتم2عي)

61111)وجدة) سيد1  ع2فة وجدة)-)

املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

االجتم2عي للشركة.

31)زنقة) و حدد  قر التصفية ب)

(- ن2بلس بولويز سيد1  ع2فة وجدة)

61111)وجدة املغرب.)

و عي9:

و) بنعي2دة  ( خ2لد) السيد)ة))

54أ) ض) ت  س  اليزابيت  عنوانه)ا))

 412117 ( دوسلدوضف) (41217

)ة)) كمصفي) أمل2ني2  دوسلدوضف 

للشركة.
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وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)

لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 

و) العقود  تبليغ  و  حل  املخ2برة 

الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1471.

94I

BHM MAROC CAR

SOCIETE TACOPATISS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BHM MAROC CAR

برانص ش2ضع ص2حب الصالة ضقم 8 

، 91111، طنجة املغرب

SOCIETE TACOPATISS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي عم2ضة 

 حسن ,الش2ضع الرئي�سي بني نص2ض - 

61111 الن2ظوض املغرب.

تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.555

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 31) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):

تفويت السيد))ة))نوضدين))اوسالم)

أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (125

125)حصة لف2ئدة))السيد))ة))سمير)

بوط2ب بت2ضيخ)31) 2ضس)2122.

املقراني) ( نجيم) )ة)) تفويت السيد)

125)حصة اجتم2عية  ن أصل)125 

)ة)))عزيز زاهر))) )السيد) حصة لف2ئدة)

بت2ضيخ)31) 2ضس)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)791.

95I

COMPTABILITE(FISCALITE(&(CONSEIL

INAS MARSHAN MARKET
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTABILITE(FISCALITE &

CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE(MAG(N°26 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

 INAS MARSHAN MARKET

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي س2حة 

الروداني زنقة عبدهللا الهبطي اق2 ة 

القدس ضقم 34 طنجة - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115545

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (16

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 INAS (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.MARSHAN MARKET

البيع) (- (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

ب2لتجزئة في املحالت غير املتخصصة.

الع2 ة) الغذائية  املواد  تج2ضة  (-

وإع2دة بيع  ختلف املنتج2ت) وشراء)

الغذائية وغير الغذائية وبيع الفواكه)

األنشطة) وجميع  والخرروات 

في) تس2هم  التي  وامللحق2ت  األخرى 

تحقيق هدف الشركة.

املنتج2ت) وتوزيع  استيراد  (-

الغذائية و ستلز 2ته2.

املنتج2ت) وبيع  وتوزيع  استيراد  (-

املنزلية.

وإداضته2) الشركة  -) ش2ضكة 
الشرك2ت) جميع  في  الوس2ئل  بك2فة 
أو الشرك2ت التي تم إنش2ؤه2 أو التي)
سيتم إنش2ؤه2 والتي قد تكو9  رتبطة)

ب2لغرض املؤس�سي للشركة.
املع2 الت) جميع  ع2م،) بشكل  (-
أو) امل2لية  أو  الصن2عية  أو  التج2ضية 
املتعلقة بشكل) العق2ضية  أو  املنقولة 
 ب2شر أو غير  ب2شر بإحدى األنشطة)
املذكوضة أعاله أو التي قد تعزز تطوير)

الشركة.
س2حة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الروداني زنقة عبدهللا الهبطي اق2 ة)
 91111 (- طنجة) (34 ضقم) القدس 

طنجة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 111 ( (: ( لحسن) السيد  يقي9 

حصة بقيمة)1.111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) ( السيد  يقي9 لحسن)
زنقة الفنيقيي9 ضقم)23)إق2 ة املسجد)

طنجة)91111)طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد  يقي9 لحسن)
زنقة الفنيقيي9 ضقم)23)إق2 ة املسجد)

طنجة)91111)طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3711.
96I

AB GESTION

BOUSSOLE IMMOBILIER
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB GESTION
 BD ZERKTOUNI ANGLE 219
 BRAHIM(ROUDANI ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 BOUSSOLE IMMOBILIER

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 332 ش2ضع 
ابراهيم ضوداني ط2بق 5 شقة 21 
إق2 ة ضيح92 حي املع2ضيف الداض 
البير2ء الداضالبير2ء 21111 

الداضالبير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
511173

في) حر  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (14
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.BOUSSOLE IMMOBILIER
الترويج) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

العق2ض1.
 332 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
شقة) (5 ش2ضع ابراهيم ضوداني ط2بق)
إق2 ة ضيح92 حي املع2ضيف الداض) (21
 21111 الداضالبير2ء) البير2ء)

الداضالبير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: السيد برة عبد الرحمن)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد برة عبد الرحمن عنوانه)ا))
 32 الوزيس ضقم) ( الروالتي) (  مر زنقة)

21111)الداضالبير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد برة عبد الرحمن عنوانه)ا))
 32 الوزيس ضقم) ( الروالتي) (  مر زنقة)

21111)الداضالبير2ء)املغرب.
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ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775577.

97I

INFOPLUME

 SOCIEAD DE COMERCIO

INAS
إعال9  تعدد القراضات

INFOPLUME

149 ش2ضع  حمد الخ2 س اق2 ة 

 يموزا 1 ضقم 17 ، 91111، طنجة 

املغرب

 SOCIEAD DE COMERCIO INAS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 9، زنقة 

أنط2كي، الط2بق األول ضقم 9 بيس - 

91111 طنجة املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.68981

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)31) 2ضس)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تعيي9 السيد فيصل الغزاو1 كمسير)

للشركة

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

هم) و  الشركة  مثلة  ن  سيرا9 

السيدة سميرة التدل و السيد فيصل)

الغزاو1)

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:))

تلتزم الشركة بشكل صحيح بتوقيع)

هم) و  للشركة  املسيرا9  املنفصل 

السيدة سميرة التدل و السيد فيصل)

الغزاو1)

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:15 ضقم) بند 

الشركة  مثلة  ن  سيرا9 و)  2يلي:)

السيد) و  التدل  سميرة  السيدة  هم 

فيصل الغزاو1).

على) ينص  الذ1  (:16 ضقم) بند 
تلتزم الشركة بشكل صحيح) (  2يلي:)
للشركة) املسيرا9  املنفصل  بتوقيع 
و هم السيدة سميرة التدل و السيد)

فيصل الغزاو1)
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3713.
98I

CABINET BAHMAD

FGPM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إق2 ة  راكش بالزا عم2ضة د 1 شقة 
ب 21 الط2بق الث2ني جليز  راكش 
إق2 ة  راكش بالزا عم2ضة د 1 شقة 
ب 21 الط2بق الث2ني جليز  راكش، 

41111،  راكش املغرب
FGPM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي العق2ض 
املسمى ب »الي2سمي9 4« دائرة 
البوض، جم2عة الويدا9 املك92 

املسمى  حمدية، عم2لة  راكش - 
41111  راكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
113997

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 18) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
.FGPM(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته
استئج2ض) (: غرض الشركة بإيج2ز)

غرف  فروشة وفيالت  فروشة.
العق2ض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
دائرة) (»4 »الي2سمي9) ب) املسمى 
البوض،)جم2عة الويدا9 املك92 املسمى)
 41111 (- عم2لة  راكش)  حمدية،)

 راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

(-
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
أنيك) آ9،) إليزابيث،) السيدة 
د1) ش2ضع  (15 عنوانه)ا)) ( جراسيت)
  44111 ( ضيزيست2نس) ديبوضتيس 

ش2توبيري2نت)))فرنس2)..
ألفريد) ش2ضلز،) جويل،) السيد 
ضوبوغسيير) ال  عنوانه)ا)) ( بالنش2ضد)

44661))ضوج)))فرنس2)..
  FINANCIERE FPB الشركة)
د1) ش2ضع  15) كرض  عنوانه)ا))
  44111 ( ضيزيست2نس) ديبوضتيس 

ش2توبيري2نت)))فرنس2)..
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
نيكوالس،) 2ضت92،) السيد 
عنوانه)ا)) جراسيت  فريديريك 
ديبوضتيس) د1  ش2ضع  15) كرض 
ش2توبيري2نت)) ( (44111 ( ضيزيست2نس)

)فرنس2).
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123228.

99I

BOUCHAHMA HICHAM

LOS VALLES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT(AZZOUZIA(IMM 1281

 APT 7 LOT(AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
los valles شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  خز9 
1 ازلي الجنوبي ضقم 17  راكش - 

41151  راكش املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

113979

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 15) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 los (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.valles

 travaux (: غرض الشركة بإيج2ز)

.divers ou de construction

:) خز9) االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- 17) راكش) ضقم) الجنوبي  ازلي  (1

41151) راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: خ2لد1) حميد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) خ2لد1  حميد  السيد 

 13 ت) عم2ضة  ضيح2نة  اق2 ة  (135

41151) راكش)  بروكة  راكش)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) خ2لد1  حميد  السيد 

 13 ت) عم2ضة  ضيح2نة  اق2 ة  (135

41151) راكش)  بروكة  راكش)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123215.

111I
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GLOBE FIDUCIAIRE

SBM BUILD
شركة ذات  سؤولية  حدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  ش2ضع الزضقطوني الط2بق 9 ضقم 
18 ، 21111، الداض البير2ء املغرب
SBM BUILD شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 7 ش2ضع 
أحمد توكي ط 2 الداض البير2ء - 

21111 الداض البير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
511179

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 SBM (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.BUILD
أشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء.
ش2ضع) (7 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
(- البير2ء) الداض  (2 ط) توكي  أحمد 

21111)الداض البير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
1.111)حصة) ( (: السيد ن2ئر  يلود)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) ن2ئر  يلود  السيد 
لكريم2ت) (15 ضقم) حدو  اوالد  ش2ضع 
البير2ء) الشق  عي9  ك2ليفوضني 

21111)الداض البير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)
و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ن2ئر  يلود  السيد 
لكريم2ت) (15 ضقم) حدو  اوالد  ش2ضع 
البير2ء) الشق  عي9  ك2ليفوضني 

21111)الداض البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775581.
111I

fudcom

DASTEL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fudcom
 BD(HASSAN(II(N°202. 1ER
 ETAGE(BUREAU(N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°212.
 1ER(ETAGE(BUREAU(N°1 BENI
 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
DASTEL شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة 
البوهراو1 ضقم 74 حي الصف2 بني 
 الل - 23111 بني  الل املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
11331

 26 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121  2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.DASTEL
:)املعجن2ت) غرض الشركة بإيج2ز)
البيع) املصنعة)) )الشركة  املشتركة)

ب2لتجزئة.).

اق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
بني) الصف2  حي  (74 ضقم) البوهراو1 

 الل)-)23111)بني  الل املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: خ2لد) زعواط  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 1111 (: خ2لد) زعواط  السيد 

بقيمة)111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) خ2لد  زعواط  السيد 
 1 بلوك) فرح2ت  تجزئة  (1 الع2 رية)
بني  الل) (23111 بني  الل) (6 الرقم)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) خ2لد  زعواط  السيد 
 1 بلوك) فرح2ت  تجزئة  (1 الع2 رية)
بني  الل) (23111 بني  الل) (6 الرقم)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني  الل))بت2ضيخ)15)أبريل)

2121)تحت ضقم)436.

113I

HIGH EDGE CONSULTING

3B PLOMBERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
3B PLOMBERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي  هد1 
بن تو رت ج2 ع افيالل ضقم 71 - 

93111 تطوا9 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

29177

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 3B (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.PLOMBERIE

غرض الشركة بإيج2ز):)بيع و شراء)

املعدات السب2كة ب2لتجزئة.

أعم2ل السب2كة..

عنوا9 املقر االجتم2عي):)حي  هد1)

(- (71 ضقم) افيالل  ج2 ع  تو رت  بن 

93111)تطوا9 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد يحيى بلق2ت)):))251)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد  حمد بوزيد):))411)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد أيوب بلق2ت)):))251)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 111 ( (: بق2ت) الدين  نوض  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ( بلق2ت) يحيى  السيد 

ش2ضع غرغيز عم2ضة)48)ط2بق)11)شقة)

12 93111)تطوا9 املغرب.

عنوانه)ا)) بوزيد  السيد  حمد 

19)ابريل اق2 ة املنظر الجميل) ش2ضع)

 93111  13 شقة) (11 ط) (13 جن2ح)

تطوا9 املغرب.

عنوانه)ا)) ( بلق2ت) أيوب  السيد 

ش2ضع الوزير  حمد الصف2ض زنقة أ ضقم)

33 93111)تطوا9 املغرب.

السيد نوض الدين بق2ت عنوانه)ا))

  69 ضقم) تو رت  بن  املهد1  ش2ضع 

93111)تطوا9 املغرب.
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والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)
و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ( بلق2ت) أيوب  السيد 
ش2ضع الوزير  حمد الصف2ض زنقة أ ضقم)

33 93111)تطوا9 املغرب
عنوانه)ا)) ( بلق2ت) يحيى  السيد 
ش2ضع غرغيز عم2ضة)48)ط2بق)11)شقة)

12 93111)تطوا9 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (15 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2121)تحت ضقم)849.

114I

BOUCHAHMA HICHAM

star sky automotive
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT(AZZOUZIA(IMM 1281

 APT 7 LOT(AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
star sky automotive شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 134 

تجزئة املس2ض  خز9 1 طريق اسفي 
 راكش - 41151  راكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114119
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 star (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.sky automotive
(: بإيج2ز) الشركة  غرض 

.carrossier
 134 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
طريق اسفي) (1 املس2ض  خز9) تجزئة 

 راكش)-)41151) راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: الكرم) بدض  السيد هش2م 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: السيدة  2جدة بدض الكرم)
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد هش2م بدض الكرم عنوانه)ا))
طريق) (1 املس2ض  خز9) تجزئة  (134
41151) راكش) اسفي  راكش)

املغرب.
الكرم) بدض  السيد  2جدة 
عنوانه)ا))134)تجزئة املس2ض  خز9)1 
طريق اسفي  راكش)41151) راكش)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الكرم) بدض  السيدة  2جدة 
عنوانه)ا))134)تجزئة املس2ض  خز9)1 
طريق اسفي  راكش)41151) راكش)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123265.
115I

FIDUPLUS

FAALI SIGNATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUPLUS
355 ش2ضع  حمد الخ2 س فر2ء 

يسرى الط2بق 9 ضقم 112 ، 21151، 
الداضالبير2ء املغرب

FAALI SIGNATURE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ف2ل أنف2 
زنقة عي9 عتيق فيال 4 الط2بق 
األض�سي - 21371 الداضالبير2ء 

املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.452311

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 شتنبر) (17 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
سع2د فيصل) ( )ة)) تفويت السيد)
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (7.511
)ة)) السيد) ( لف2ئدة) حصة  (7.511
FAALI SIGNATURE)بت2ضيخ)23)نونبر)

.2121
) حمد) نع2م) ( )ة)) تفويت السيد)
اجتم2عية  ن) حصة  (7.511 أ ي9)
السيد) ( لف2ئدة) حصة  (7.511 أصل)
 17 بت2ضيخ) (FAALI SIGNATURE )ة))

شتنبر)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

دجنبر)2121)تحت ضقم)758648.
116I

 L’AFRICAINE(D’ETUDES(FINANCIERES(ET

COMPTABLES

سوهاج برومو
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 L›AFRICAINE D›ETUDES
FINANCIERES ET COMPTABLES
 BD(MOHAMED(V(N 281 APP
 7 BENI(MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC
سوه2ج برو و شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

وسيل بلوك 2 ضقم 29 بني  الل بني 
 الل 23111 بني  الل املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
11359

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2):)سوه2ج)

برو و.

:) نعش) بإيج2ز) الشركة  غرض 

عق2ض1.

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
بني  الل بني) (29 ضقم) (2 وسيل بلوك)

 الل)23111)بني  الل املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد نوض الدين بودة)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد نوض الدين بودة عنوانه)ا))

بني  الل)23111)بني  الل املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد نوض الدين بودة عنوانه)ا))

بني  الل)23111)بني  الل املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني  الل))بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)تحت ضقم)458.

118I

Atlas Valora Conseil

BIO-RECYCLING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

BIO-RECYCLING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 

8 عم2ضة 186، ابن ت2شفي9   أزلي 

41152  راكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

113893
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في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 14) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
BIO- (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. RECYCLING
غرض الشركة بإيج2ز):)جمع و فرز)
و  ع2لجة النف2ي2ت و إع2دة تدويره2..

ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
أزلي) ( ( ت2شفي9) ابن  (،186 عم2ضة) (8

41152) راكش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيدة الخمير1 هجر):))51)حصة)

بقيمة)5.111)دضهم للحصة).
 49 ( (: املهد1) الخمير1  السيد 

حصة بقيمة)4.911)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
الخمير1 هجر عنوانه)ا)) السيدة 
الط2بق) (J بلوك) (7 اال 92) (9 املح2 يد)

1)الشقة)9  41161) راكش املغرب.
السيد الخمير1 املهد1 عنوانه)ا))
8)الشقة) 2)عم2ضة) 9)ازده2ض) املح2 يد)
17)اسكجوض))41161) راكش املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد الخمير1 املهد1 عنوانه)ا))
8)الشقة) 2)عم2ضة) 9)ازده2ض) املح2 يد)
17)اسكجوض))41161) راكش املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)4873.
119I

ait chengat sokayna

BRICO DRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ait chengat sokayna
زنقة طرابلس 1 ضقم 21 ، 91111، 

طنجة املغرب
BRICO DRO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 
الشروق ب 4 عم2ضة دين2 الط2بق 
االض�سي 5  سن2نة  - 9111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115627
 19 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121  2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 BRICO(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.DRO SARL
غرض الشركة بإيج2ز):)دضوكر1).

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الط2بق) دين2  عم2ضة  (4 ب) الشروق 
طنجة) (9111 (- ( 5) سن2نة) االض�سي)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد فؤاد ش2فع):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
 1.111 ( (: السيد جواد الحج2جي)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
1111)بقيمة) (: السيد فؤاد ش2فع)

111)دضهم.
 1111 (: الحج2جي) جواد  السيد 

بقيمة)111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
)حي) السيد فؤاد ش2فع عنوانه)ا))
 91111  21 ضقم) (157 الكوشة زنقة)

طنجة املغرب.
السيد جواد الحج2جي عنوانه)ا))
عم2ضة) ب  ليلي  اق2 ة  حي  سن2نة 
طنجة)) (91111  51 ضقم) (1 ط2بق) (5

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
و واطن  سير1 الشركة:

)حي) السيد فؤاد ش2فع عنوانه)ا))
 91111  21 ضقم) (157 الكوشة زنقة)

طنجة املغرب
السيد جواد الحج2جي عنوانه)ا)))
 21 ضقم) (157 زنقة) الكوشة  حي 

91111 91111)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241623.

111I

FOUZMEDIA

 STE MAROCAINE ART ET
TRAVAUX INDUSTRIEL

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 STE MAROCAINE ART ET

TRAVAUX INDUSTRIEL شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الرقم 363 
بئر الرا ي جنوب - 14111 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
59885

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 15) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 MAROCAINE ART ET TRAVAUX

.INDUSTRIEL

نج2ضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

األلو نيوم والخشب.

الرقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 14111 (- جنوب) الرا ي  بئر  (363

القنيطرة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد  يغيس  راد عنوانه)ا))حي)

الفتح ت2هلة)--)ت2زة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد  يغيس  راد عنوانه)ا))حي)

الفتح ت2هلة)--)ت2زة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 31 بت2ضيخ) ( ب2لقنيطرة) االبتدائية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)-.

111I

CABINET(BEN-YAHIA

SOFAST PLASTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET(BEN-YAHIA

121، ش2ضع  حمد الخ2 سـ  إق2 ة 

السالم اللط2بق الث2لث ضقم 24ـ  

طنجة ، 91111، طنجة املغرب

SOFAST PLASTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

 وال1 إسم2عيل ، 14 ، إق2 ة  وال1 

إسم2عيل ، الط2بق الث2لث ، ضقم 9 - 

91111 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115615

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SOFAST PLASTICS
-)صن2عة) (: غرض الشركة بإيج2ز)
و ع2لجة) وتصنيع  (، البالستيك)
لجميع) والتجزئة  الجملة  وتج2ضة 
املط2ط) املصنوعة  ن  األشي2ء)
والبالستيك أو املواد املم2ثلة وجميع)
املواد املتعلقة ب2لبالستيك أو  2 ش2به)
الصن2عي) أو  املنزلي  ذلك لالستخدام 

وجميع املنتج2ت املشتقة.
التسويق واالستيراد والتصدير) (-
الدول) جميع  في  والبيع  والشراء)
األجنبية لجميع املواد الخ2م وجميع)

املنتج2ت التي تصنعه2 الشركة.
واالستحواذ) والبحث  الدضاسة  (-
أو) املب2شر  واالستغالل  والتحويل 
االختراع) براءات  لجميع  املب2شر  غير 
العملي2ت) أو  التج2ضية  العال 2ت  أو 
واالستغالل) واملس2همة  واال تي2ز  (،
لجميع) املب2شر  غير  أو  املب2شر 
،)وجميع براءات االختراع) التراخيص)
صن2عة) يقترب  ن  الذ1  والكل  (،
الشركة وجميع  2 يرتبط به2 عملي2ت.
وتعزيز) وتطوير  وتشييد  اقتن2ء) (-

جميع املب2ني واملص2نع واملخ2ز9.
-)توزيع املنتج2ت البالستيكية.

-)استيراد وتصدير جميع املنتج2ت)
للصن2عة) الالز ة  واألصن2ف  واملواد 

املذكوضة.
العملي2ت) جميع  (، أعم) وبشكل  (
التج2ضية) أو  املدنية  أو  الصن2عية 
العملي2ت) جميع  وكذلك  وامل2لية 
ذلك) في  بم2  (، والعق2ضية) املنقولة 
بشكل) تتعلق  قد  والتي  (، اإليج2ض)
الغرض) بهذا  غير  ب2شر  أو   ب2شر 
(، أو بأ1 �سيء) ش2به أو  رتبط به) (،
وكذلك  ن املحتمل أ9 تعزز بشكل)
هذا) تحقيق  غير  ب2شر  أو   ب2شر 

الهدف..
ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 وال1 إسم2عيل)،)14)،)إق2 ة  وال1)
إسم2عيل)،)الط2بق الث2لث)،)ضقم)9)-)

91111)طنجة))املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد بش2ض البكر1):))211)حصة)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

 811 ( (: ش2ه) ليلى  لك  السيدة 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) البكر1  بش2ض  السيد 
زهرة) اق2 ة  اسم2عيل  ش2ضع  وال1 
طنجة)) (91111  1 شقة) (1 ط2بق)

املغرب.
السيدة ليلى  لك ش2ه عنوانه)ا))
ش2ضع  وال1 اسم2عيل اق2 ة الزهراء)
طنجة)) (91111  1 شقة) (1 ط2بق)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) البكر1  بش2ض  السيد 
زهرة) اق2 ة  اسم2عيل  ش2ضع  وال1 
طنجة)) (91111  1 شقة) (1 ط2بق)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3758.
112I

STE CECONA SARL

 FOURNITURES
ACCESSOIRE DES NAVIRES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
ضفع ضأسم2ل الشركة

STE CECONA SARL
 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
 FOURNITURES ACCESSOIRE

DES NAVIRES شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض دواي2 

بني انص2ض دواض دواي2 بني انص2ض 
62111 الن2ظوض املغرب.

ضفع ضأسم2ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.6517
الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تم) (2121 أبريل) (17 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 
 21.111« أ1  ن) دضهم«) (81.111«
عن) دضهم«) (111.111« إلى) دضهم«)
طريق):))ضفع القيمة اإلسمية لألسهم)

املوجودة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)22)أبريل)

2121)تحت ضقم)824.

113I

ait chengat sokayna

BATI SURAY
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ait chengat sokayna
زنقة طرابلس 1 ضقم 21 ، 91111، 

طنجة املغرب
BATI SURAY شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

املجد زنقة 1 تجزئة 58 - 91111 
طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
241624

 18 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121  2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 BATI (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SURAY
اشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 91111 (- (58 تجزئة) (1 زنقة) املجد 

طنجة))املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: الزي2تي) حميد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 1.111 (: الزي2تي) حميد  السيد 

بقيمة)111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد حميد الزي2تي عنوانه)ا))حي)
بني وضي2غل)3)زنقة)35)ضقم)8 91111 

طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد حميد الزي2تي عنوانه)ا))حي)
بني وضي2غل)3)زنقة)35)ضقم)8 91111 

طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3771.

114I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

FMH TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

21 ،  كتب 17، الط2بق الث2ني، 
 ك2تب ب2الص ، ش2ضع عبد الكريم 
الخط2بي، ف2س ، 31111، ف2س 

املغرب
FMH TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض أوالد 
األخرر أوالد الطيب ف2س - 31111 

ف2س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67149
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في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 FMH (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.TRAVAUX

أعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء)و أعم2ل أخرى.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)دواض أوالد)

 31111 (- األخرر أوالد الطيب ف2س)

ف2س املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد هش2م الغنيز):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: فريح) السيد  صطفى 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

 1 السيد هش2م الغنيز عنوانه)ا))

ف2س) (31111 قلقليي9) املراد1  دضب 

املغرب.

عنوانه)ا)) فريح  السيد  صطفى 

الطيب)) أوالد  األخرر  أوالد  دواض 

31111)ف2س املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

 1 السيد هش2م الغنيز عنوانه)ا))

ف2س) (31111 قلقليي9) املراد1  دضب 

املغرب

عنوانه)ا)) فريح  السيد  صطفى 

الطيب)) أوالد  األخرر  أوالد  دواض 

31111)ف2س املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (11 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1552.

115I

VERSIONCONSULTING

SOCIETE AGTR BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

VERSIONCONSULTING
إق2 ة اإلحس92 عم2ضة 3 شقة 4 

 RES AL IHSSANبروكة  راكش 
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOCIETE AGTR BTP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 االجتم2عي ضقم 811 
تجزئة املس2ض طريق آسفي  راكش - 

41111   راكش املغرب.
تغيير تسمية الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
41175

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم تغيير) (2121 أبريل) (17 املؤضخ في)
 SOCIETE« الشركة  ن) تسمية 
 SOCIETE GENIE«(إلى(»AGTR BTP
 MAROCAIN DES TRAVAUX

PUBLICS     GMTP
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123185.

116I

AA CONSULTING S.A.R.L

KAMAR ET COMPAGNIES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ،  ش2ضع  ب2ضيس الط2بق الث2ني 
ضقم 22 ، 21111، الداض البير2ء 

املغرب
  KAMAR ET COMPAGNIES

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 24، دضب 
بوطويل كن2ضية  - 41111  راكش 

املغرب.
حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.11829

الشريك) قراض  بمقت�سى 
 2121 أبريل) (11 في) الوحيداملؤضخ 
ذات  سؤولية) شركة  حل  تقرض 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 
KAMAR ET COMPAGNIES))) بلغ)
وعنوا9) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)
دضب بوطويل) (،24  قره2 اإلجتم2عي)
املغرب) 41111) راكش  (- ( كن2ضية)
و) ( )حل  سبق للشركة و) (: نتيجة ل)
للفصل) طبق2  ( للتصفية) إخر2عه2 

86) ن ق2نو9 ضقم)96-5.
و حدد  قر التصفية ب)24،)دضب)
) راكش) (41111 (- ( بوطويل كن2ضية)

املغرب.)
و عي9:

 Philippe   LAURO السيد)ة))
دضب) (،24 عنوانه)ا)) و  (BARANES
41111) راكش) كن2ضية) بوطويل 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)
لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 
و) العقود  تبليغ  و  حل  املخ2برة 

الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123119.
117I

 كتب  ح2سبة

ERAFOODS SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 كتب  ح2سبة
عم2ضة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 211 الرشيدية ، 52114، 

الرشيدية املغرب
ERAFOODS SARL AU شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي از وض 
القديم الخنك الرشيدية - 52111 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

14587

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (11

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ERAFOODS SARL AU

استغالل) (: غرض الشركة بإيج2ز)

 خبزة

التج2ضة

التموين

از وض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 52111 (- الرشيدية) الخنك  القديم 

الرشيدية املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: ابراهيم بوستى) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

ابراهيم بوستى عنوانه)ا)) السيد 

الجديدة) ت2ضكة  (86 ضقم) (5 الزنقة)

الرشيدية)52111)الراشيدية املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

ابراهيم بوستى عنوانه)ا)) السيد 

الجديدة) ت2ضكة  (86 ضقم) (5 الزنقة)

الرشيدية)52111)الرشيدية املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 18 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)282.

118I
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COMICONE

WINET

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMICONE

ضقم 1، عم2ضة 6، اق2 ة ابن سين2 ، 

51111،  كن2س املغرب

WINET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي البست92 

عم2ضة 4 س،  تجر ف 4، ويسال9  - 

51181  كن2س  كن2س.

حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.41939

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تقرض حل) (2121 31) 2ضس) املؤضخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 111.111 ضأسم2له2) ) بلغ  (WINET

اإلجتم2عي) وعنوا9  قره2  دضهم 

(،4 س،) تجر ف) (4 البست92 عم2ضة)

51181) كن2س  كن2س) (- ( ويسال9)

نتيجة ل):)توقف الشركة عن نش2طه2)

التج2ض1  ند)2116.

و حدد  قر التصفية ب البست92)

ويسال9) (،4 ف) س،) تجر  (4 عم2ضة)

 كن2س)-)51181) كن2س املغرب.)

و عي9:

السيد)ة)) حمد)))البلغيتي العلو1)))

 45 ضقم) العصر1  الحي  عنوانه)ا)) و 

املغرب) 51181) كن2س  ( ويسال9)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (

املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 

تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 

العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)

الحي العصر1 ضقم)45)ويسال9)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)158.

119I

أسم2ء) يدي2

LP BUILDING II
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أسم2ء  يدي2
ش2ضع صهيب الرو ي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�سي البير2ء، 21111، 
البير2ء املغرب

LP BUILDING II شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

ضگراگة اق2 ة الكوضنيش شقة ضقم 
1 الط2بق األض�سي العم2ضة 2 البير2ء 
الداضالبيص2ء 21111 الداضالبير2ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
486741

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (14
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 LP (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.BUILDING II
الترويج) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

للعق2ض.
ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ضقم) شقة  الكوضنيش  اق2 ة  ضگراگة 
2)البير2ء) 1)الط2بق األض�سي العم2ضة)
الداضالبير2ء) (21111 الداضالبيص2ء)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: نوة) الحسي9  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) نوة  الحسي9  السيد 
456)ش2ضع دو فرونطو عم2ضة د شقة)

32 31211)تولوز فرنس2.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) نوة  الحسي9  السيد 
456)ش2ضع دو فرونطو عم2ضة د شقة)

32 31211)تولوز فرنس2
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

ين2ير)2121)تحت ضقم)762611.

121I

FIDUCIAIRE BAMMOU

CHARAF ELH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
CHARAF ELH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زاوية ش2ضع 

االستقالل و ش2ضع املرس2 اق2 ة 
ال بيرال أ  كتب ضقم 18 - 14111 

القنيطرة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

61181
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.CHARAF ELH
:) ق2ول) بإيج2ز) الشركة  غرض 

أعم2ل الدع2ية.

ت2جر أجهزة كمبيوتر.
زاوية) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

ش2ضع االستقالل و ش2ضع املرس2 اق2 ة)

 14111 (- (18 ضقم) أ  كتب  بيرال  ال 

القنيطرة))املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: شرف) الح2 د1  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد املوزاض1 عزيز):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد الح2 د1 شرف عنوانه)ا))
 9 زنقة  حمد عبدو شقة) (55 عم2ضة)

القنيطرة) ( (14111 ( اق2 ة  فت2حة)

املغرب.

عنوانه)ا)) عزيز  املوزاض1  السيد 

 1 قط2ع) (443 قرم) قصبة  هدية 

القنيطرة)14111))القنيطرة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد الح2 د1 شرف عنوانه)ا))
 9 زنقة  حمد عبدو شقة) (55 عم2ضة)

القنيطرة) ( (14111 ( اق2 ة  فت2حة)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لقنيطرة))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)82161.

121I

FIDUCIAIRE BAMMOU

MAHDOUTE GARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

MAHDOUTE GARD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة 19 
شقة 27  غرب عربي ب2 - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

59915
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MAHDOUTE GARD
غرض الشركة بإيج2ز):)أ ن املب2ني)

الع2 ة أو الخ2صة.
عنوا9 املقر االجتم2عي):)اق2 ة)19 
 14111 (- 27) غرب عربي ب2) شقة)

القنيطرة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 611 ( (: ليلى) السيدة  حدوت 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 411 ( (: العي2�سي) السيد  حمد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) ليلى  السيدة  حدوت 
27) غرب عربي ب2  19)شقة) اق2 ة)

14111)القنيطرة املغرب.
السيد العي2�سي  حمد عنوانه)ا))
 314 ضقم) قط2ع ب  النخ2خصة  حي 

14111)القنيطرة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ليلى  السيدة  حدوت 
27) غرب عربي ب2  19)شقة) اق2 ة)

14111)القنيطرة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لقنيطرة))بت2ضيخ)11)أبريل)

2121)تحت ضقم)81845.
122I

CABINET BAHMAD

SAMANOLO MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إق2 ة  راكش بالزا عم2ضة د 1 شقة 

ب 21 الط2بق الث2ني جليز  راكش 

إق2 ة  راكش بالزا عم2ضة د 1 شقة 

ب 21 الط2بق الث2ني جليز  راكش، 

41111،  راكش املغرب

SAMANOLO MA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي إق2 ة 

 راكش بالزا عم2ضة د1 شقة 21، 

الط2بق الث2ني، جليز  - 41111 

 راكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114115

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 26) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SAMANOLO MA

:)املس2همة) غرض الشركة بإيج2ز)

في ضأسم2ل الشرك2ت.

إق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(،21 شقة) د1) عم2ضة  بالزا   راكش 

 41111 (- ( جليز) الث2ني،) الط2بق 

 راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

جيراض) نيكوالس،) ضاف2يل،) السيد 

نوف) ش2ضع  (23 عنوانه)ا)) ( جوض)

نوتردام))78111))فرس12))فرنس2.

عنوانه)ا)) (PROXIMUS الشركة)

  92411 ( هيغو) فيكتوض  ش2ضع  (31

كوضبفوا)))فرنس2).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

جيراض) نيكوالس،) ضاف2يل،) السيد 

نوف) ش2ضع  (23 عنوانه)ا)) ( جوض)

نوتردام))78111))فرس12))فرنس2.

أزوال1) ي2يل  (، دلفي9) السيدة 

نوتردام)) نوف  ش2ضع  (23 عنوانه)ا))

78111))فرس12))فرنس2

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123242.

124I

ائتم2نية زهير

MULINO ROSSO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم2نية زهير
زنقة ابن ع2ئشة عم2ضة ب2ضيس 

الط2بق الت2لت  كتب ضقم 11 كيليز 

 راكش ، 41111،  راكش املغرب

MULINO ROSSO شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 15 زنقة 

 حمد البق2ل عم2ضة كالضيس  تجر 
ضقم 1 جيليز  - 41111  راكش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

113953

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 24) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MULINO ROSSO
غرض الشركة بإيج2ز):)-) خبزة و)

حلوي2ت)
-)ق2عة ش12

-) مول حفالت.
زنقة) (15 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
البق2ل عم2ضة كالضيس  تجر)  حمد 
41111) راكش) (- ( جيليز) (1 ضقم)

املغرب).
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيدة السف2قس انع2م):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
انع2م) السف2قس  السيدة 
 86 عم2ضة) البهجة  تجزئة  عنوانه)ا))
 41111 ( سع2دة) (12 ضقم) الشقة 

 راكش املغرب).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
انع2م) السف2قس  السيدة 
 86 عم2ضة) البهجة  تجزئة  عنوانه)ا))
 41111 ( سع2دة) (12 ضقم) الشقة 

 راكش املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ) ( بمراكش) التج2ضية 
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (19

.M14_21_2321723

125I

 L’AFRICAINE(D’ETUDES(FINANCIERES(ET

COMPTABLES

ميديو اتلنتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 L›AFRICAINE D›ETUDES
FINANCIERES ET COMPTABLES
 BD(MOHAMED(V(N 281 APP
 7 BENI(MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC
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 يديو اتلنتي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

اسي2 ش2ضع 21 غشت بني  الل بني 

 الل 23111 بني  الل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

11237

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 11) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

:) يديو) بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

اتلنتي.

:) نعش) بإيج2ز) الشركة  غرض 

عق2ض1.

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

غشت بني  الل بني) (21 اسي2 ش2ضع)

 الل)23111)بني  الل املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد اليوسفي عبد الغ2ني):))511 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

 511 ( (: اليوسفي  حمد) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الغ2ني) عبد  اليوسفي  السيد 

عنوانه)ا))بني  الل)23111)بني  الل)

املغرب.

السيد اليوسفي  حمد عنوانه)ا))

بني  الل)23111)بني  الل املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

الغ2ني) عبد  اليوسفي  السيد 

عنوانه)ا))بني  الل)23111)بني  الل)

املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني  الل))بت2ضيخ)24) 2ضس)

2121)تحت ضقم)353.

126I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté OUSSI DE TRAVAUX ET
SERVICES - SOTRAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 Sté OUSSI DE TRAVAUX ET
SERVICES - SOTRAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : ضقم17، 

دضب 1، حي اإلزده2ض، ويسال9 - 
51181  كن2س املغرب.

قفل التصفية
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

.41985
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تقرض) (2121 دجنبر) (11 في) املؤضخ 
 Sté OUSSI DE TRAVAUX ET حل)
ذات) شركة  (SERVICES( -( SOTRAS
ضأسم2له2) املحدودة  بلغ  املسؤولية 
وعنوا9  قره2) دضهم  (111.111
حي) (،1 دضب) ضقم17،) اإلجتم2عي 
51181) كن2س) (- ويسال9) اإلزده2ض،)

املغرب نتيجة لقراض الشرك2ء.
و عي9:

السيد)ة))حسن))أو�سي و عنوانه)ا))
7،)الشقة18،)الط2بق الث2لث،)تجزئة)
بوزنيقة املغرب) (51111 ( العواد11،)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)
وفي ضقم17،) (2121 ين2ير) (11 بت2ضيخ)
(- ويسال9) اإلزده2ض،) حي  (،1 دضب)

51181) كن2س املغرب.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
ين2ير) (18 بت2ضيخ) ( بمكن2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)17.

127I

DATA COMPTA

NEW ART COM
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DATA COMPTA

 RUE(DE(LA(LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،

TANGER MAROC

NEW ART COM شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي قطعة 

287، حي بدضيو9، جم2عة كزن2ية - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115559

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 NEW (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.ART COM

-)صن2عة) (: غرض الشركة بإيج2ز)

االشه2ض والدع2ية

-)التصميم).

قطعة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- جم2عة كزن2ية) حي بدضيو9،) (،287

91111)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيدة ه2جر اكسبي):))111)حصة)

بقيمة)1.111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) اكسبي  ه2جر  السيدة 

 91111  114 ضقم) البس2تي9  تجزئة 

طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) اكسبي  ه2جر  السيدة 

 91111  114 ضقم) البس2تي9  تجزئة 

طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241561.

128I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté BENRHANEM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

Sté BENRHANEM TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 5، 
زنقة ت2زة، حي األ ل، ويسال9 - 

51181  كن2س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

52649

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 Sté (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.BENRHANEM TRANS

غرض الشركة بإيج2ز):)التصدير و)

اإلستيراد.
ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
(- ويسال9) األ ل،) حي  ت2زة،) زنقة  (،5

51181) كن2س املغرب.
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أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد عبد الصمد بنغ2نم):))511 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: بنغ2نم) ضضوا9  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

بنغ2نم) الصمد  عبد  السيد 
عنوانه)ا))ضقم)5،)زنقة ت2زة،)حي األ ل،)

ويسال9)51181) كن2س املغرب.
عنوانه)ا)) بنغ2نم  ضضوا9  السيد 
ضقم)5،)زنقة ت2زة،)حي األ ل،)ويسال9)

51181) كن2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
بنغ2نم) الصمد  عبد  السيد 
عنوانه)ا))ضقم)5،)زنقة ت2زة،)حي األ ل،)

ويسال9)51181) كن2س املغرب
عنوانه)ا)) بنغ2نم  ضضوا9  السيد 
ضقم)5،)زنقة ت2زة،)حي األ ل،)ويسال9)

51181) كن2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
11) 2ضس) بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)1327.
129I

STAF CONSULTING

EUREKA ACADEMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STAF CONSULTING
  AL(YASSMINE(R 5  IMM 74

 RC(APRT  N° 02 OUELFA
 HAY(HASSANI، 20230،
CASABLANCA MAROC

EUREKA ACADEMY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 6 زنقة 
ادضيس شب2كو عي9 بوضجة اق2 ة 

ب2هية ط2بق 3 شقة 3 الداضالبير2ء 
املغرب - 22111  الداضالبير2ء 
املغرب  الداضالبير2ء املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1  

.417849
الع2م) الجمع  بمقت�سى 
 2121 11)شتنبر) اإلستثن2ئي2ملؤضخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرض 
  EUREKA ACADEMY املحدودة)
دضهم) (111.111 ضأسم2له2)  بلغ 
زنقة) (6 اإلجتم2عي) وعنوا9  قره2 
اق2 ة) بوضجة  عي9  شب2كو  ادضيس 
الداضالبير2ء) (3 شقة) (3 ب2هية ط2بق)
الداضالبير2ء) ( (22111 (- املغرب)
املغرب نتيجة) الداضالبير2ء) ( املغرب)

ل):)قلة املواضد.
زنقة) (6 و حدد  قر التصفية ب)
اق2 ة) بوضجة  عي9  شب2كو  ادضيس 
الداضالبير2ء) (3 شقة) (3 ب2هية ط2بق)
الداضالبير2ء) ( (22111 (- املغرب)

املغرب))الداضالبير2ء)املغرب.)
و عي9:

السيد)ة))) ونية))اوغال))و عنوانه)ا))
  22111 النخيل) حي  شتيال  زنقة  (6
الداضالبير2ء) ( املغرب) الداضالبير2ء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
)وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)
لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 
املخ2برة و  حل تبليغ العقود و الوث2ئق)
زنقة ادضيس) (6 (: املتعلقة ب2لتصفية)
شب2كو عي9 بوضجة اق2 ة ب2هية ط2بق)

3)شقة)3)الداضالبير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 11 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أكتوبر)2121)تحت ضقم)155121.
131I

 MOGADOR(وك2دوض أسيست آند سيرفيس 

ASSIST AND SERVICES SARL

صيدلية محمد ياسر
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 وك2دوض أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
ضقم 2 حي ب2ب دك2لة ش2ضع واد 
املخ2ز9 الشقة ضقم 3 ب2لط2بق 

الث2ني  الصويرة الصويرة، 44111، 
الصويرة املغرب

صيدلية  حمد ي2سر شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي املحل 

التج2ض1 الك2ئن بمركز أون2غة إقليم 
الصويرة - 44111 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
5659

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

صيدلية  حمد ي2سر.
غرض الشركة بإيج2ز):)صيدلية.

املحل) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
التج2ض1 الك2ئن بمركز أون2غة إقليم)

الصويرة)-)44111)الصويرة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
(-

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد ي2سي9 الخالد1 عنوانه)ا))
الصويرة) الحنش92  انزضا9  بير  حي 

44111)الصويرة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد ي2سي9 الخالد1 عنوانه)ا))
الصويرة) الحنش92  انزضا9  بير  حي 

44111)الصويرة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لصويرة))بت2ضيخ)23)أبريل)

2121)تحت ضقم)146.
133I

SUNSOLAR ELECTRIC

SUNSOLAR ELECTRIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

SUNSOLAR ELECTRIC

26 ش2ضع   رس السلط92 شقة  3 

الط2بق األول ، 21131، البير2ء 

املغرب

SUNSOLAR ELECTRIC  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 26 ش2ضع 

 رس الط2بق 1 الشقة 3 البير2ء - 

21131   الداض البير2ء  املغرب.

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.471791

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم تعيي9) (2121 24) 2ضس) املؤضخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد   سير 

ايميس احس92 كمسير آخر

تبع2 إلق2لة  سير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775173.

135I

jamal ait hommad

اناس تراف
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad

 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

ان2س تراف شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

وليلي ضقم 1118 سيد1 ق2سم 

16111 سيد1 ق2سم  غرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

28841
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في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (25
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
ان2س) (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

تراف.
:) ق2ول) بإيج2ز) الشركة  غرض 

االشغ2ل املختلفة.
تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ق2سم) سيد1  (1118 ضقم) وليلي 

16111)سيد1 ق2سم  غرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
1.111)حصة) ( (: السيد ان2س خي)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
زنقة) عنوانه)ا)) خي  ان2س  السيد 
املالهفة)) حي  (87 ضقم) املحمدية 

16111)سيد1 ق2سم  غرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) خي  فراح  السيدة 
حي املالهفة)) (87 زنقة املحمدية ضقم)

16111)سيد1 ق2سم  غرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
(- بت2ضيخ) ( ق2سم) بسيد1  االبتدائية 

تحت ضقم)-.
137I

jamal ait hommad

سونتغ دوبتيك بوتي جون
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad
 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،
16000، SIDI(KACEM(MAROC

سونتغ دوبتيك بوتي جو9 شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

 حمد الخ2 س ضقم 112  سيد1 
ق2سم 16111 سيد1 ق2سم  غرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
28817

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (25
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
:)سونتغ) اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2)

دوبتيك بوتي جو9.
غرض الشركة بإيج2ز):)نظ2ضاتي.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
سيد1) ( (112 ضقم) الخ2 س   حمد 

ق2سم)16111)سيد1 ق2سم  غرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: قب2�سي) ايوب  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد ايوب قب2�سي عنوانه)ا))حي)
سيد1) (16111   363 ضقم) القدس 

ق2سم  غرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد ايوب قب2�سي عنوانه)ا))حي)
سيد1) (16111   363 ضقم) القدس 

ق2سم  غرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
(- بت2ضيخ) ( ق2سم) بسيد1  االبتدائية 

تحت ضقم)-.

138I

OUR EXPERT

CAFE 26
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

CAFE 26  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 MAG 25 : وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي

 IMM 7 RESIDENCE(NFIS(POUR

 LES ENSEIGNANTS AV ALLAL

 EL(FASSI(MARRAKECH - 40000

 راكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114121

في) حر  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 26 (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. CAFE

و) :) قهى  بإيج2ز) الشركة  غرض 

 طعم.

 MAG (: (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

 25 IMM 7 RESIDENCE NFIS

 POUR LES ENSEIGNANTS AV

 ALLAL(EL(FASSI(MARRAKECH( -

41111) راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: جرج2ني) عص2م  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: السيد ايت داوود  روا9)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد عص2م جرج2ني عنوانه)ا))

84) راكش) حرف ب ضقم) (2 املسيرة)

41111) راكش املغرب.

داوود  روا9) ايت  السيد 

عنوانه)ا))عي9  زواض ضقم)19) راكش)

41111) راكش املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد عص2م جرج2ني عنوانه)ا))

84) راكش) حرف ب ضقم) (2 املسيرة)

41111) راكش املغرب

داوود  روا9) ايت  السيد 

عنوانه)ا))عي9  زواض ضقم)19) راكش)

41111) راكش املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123327.

139I

CABINET OBILAT

 PHARMACIE AL

ANDALOUS DE TANGER
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OBILAT

23 زنقة ك2ضنوط ، 91111، طنجة 

املغرب

 PHARMACIE AL ANDALOUS

DE TANGER شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 118،ش2ضع 

 حمد الخ2 س - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115453

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (25

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 PHARMACIE AL ANDALOUS DE

.TANGER
استغالل) (: غرض الشركة بإيج2ز)

صيدلية بشكل
قد) التي  العملي2ت  جميع  (، ع2م)

تكو9
 تعلقة ب2لصيدلية والتي قد تعزز

تطوير الشركة.
(: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
118،ش2ضع  حمد الخ2 س)-)91111 

طنجة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 
8.351.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 83.511 ( (: السيد توفيق بنجلو9)
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا))) بنجلو9  توفيق  السيد 
تجزءة الق2دضية ضقم)81)الجبل الكبير)

91111)طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا))) بنجلو9  توفيق  السيد 
تجزءة الق2دضية ضقم)81)الجبل الكبير)

91111)طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241463.
141I

FIDUSCAL

 ALMIRS « امليرس امو « 
IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

  ALMIRS IMMO « امليرس ا و « 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 46 ش2ضع 

 حمد الزضقطوني الط2بق الث2ني 

الشقة 6 الداض البير2ء - 21111 

الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

499861

في) حر  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(« ( (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. ALMIRS IMMO(«(امليرس ا و

غرض الشركة بإيج2ز):)االنع2ش و)

الترويج العق2ض1.

46)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)

الث2ني) الط2بق  الزضقطوني   حمد 

 21111 (- البير2ء) الداض  (6 الشقة)

الداض البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد عراقي املهد1):))361)حصة)

بقيمة)36.111)دضهم للحصة).

حصة) (321 ( (: السيد عراقي علي)

بقيمة)32.111)دضهم للحصة).

السيدة عراقي سلمى):))321)حصة)

بقيمة)32.111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد عراقي املهد1 عنوانه)ا))51 

حسني)) حي  البيرة  جن2ن2ت  تجزئة 

21281)الداض البير2ء)املغرب.

حي) عنوانه)ا)) علي  عراقي  السيد 

 26 ضقم) البيرة  جن2ن2ت  النسيم 

21191)الداض البير2ء)املغرب.

عنوانه)ا)) سلمى  عراقي  السيدة 

السفراء) حي  كرفط  بني  زنقة  (213

الرب2ط) (11111 السوي�سي) السفراء)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد عراقي املهد1 عنوانه)ا))51 

حسني)) حي  البيرة  جن2ن2ت  تجزئة 

21281)الداض البير2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775167.

141I

ccf roubia

غاز الشرق

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ccf roubia

 bd(mohammed(derfoufi 17

oujda ، 60000، oujda(maroc

غ2ز الشرق شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الزنقة 

أ21 حي املن2ض وجدة - 61111 وجدة 

املغرب.

تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.23935

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 12) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):

 5 جم2ل زك12) )ة)) تفويت السيد)

حصة) (5 حصة اجتم2عية  ن أصل)

يحيى زك12 بت2ضيخ) )ة)) السيد) ( لف2ئدة)

22) 2ضس)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1449.

142I

FIDUSCAL

 AIDA   عيدة بردكسيو
PRODUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي9  سير جديد للشركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
 AIDA   عيدة بردكسيو

PRODUCTION  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة 
املولد 11 الدضج ج الط2بق الث2ني 

الشقة 21 - 21111 الداض البير2ء  
املغرب.

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.161565
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم تعيي9) (2121 أبريل) (17 املؤضخ في)
 سير جديد للشركة السيد)ة))اشي2خ)

املهد1 كمسير وحيد
تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775168.

143I

FIDUSCAL

 AIDA عيدة بردكسيو
PRODUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
 AIDA عيدة بردكسيو

PRODUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة 
املولد 11 سلم ج الط2بق الث2ني 

الشقة 21  - 21111 الداض البير2ء 
املغرب .
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تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.161565
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 أبريل) (17 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
خليل) ي2سر  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (1.511
)ة)) السيد) ( لف2ئدة) حصة  (3.111
املهد1 اشي2خ بت2ضيخ)17)أبريل)2121.
)ة))غزال9 تركم2ني) تفويت السيد)
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (611
)ة)) السيد) ( لف2ئدة) حصة  (3.111
املهد1 اشي2خ بت2ضيخ)17)أبريل)2121.
)ة))لطيفة االضا�سي) تفويت السيد)
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (911
3.111)حصة لف2ئدة))السيد))ة))دني2)

البعيو1 بت2ضيخ)17)أبريل)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775168.

144I

 SOCIETE(DE(GESTION(ET(D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

L›OREYA COSMETICS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
الشقة ضقم 11 الط2بق الث2ني البقعة 
ضقم 22 تجزئة الزيتو9 ش2ضع  ديونة 

اسفي ، 46111، اسفي اسفي
L›OREYA COSMETICS شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 16 
عم2ضة 13 تجزئة الوف2ق ش2ضع ابن 

بطوطة  - 46111 اسفي اسفي
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
11515

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 23) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.L’OREYA(COSMETICS
غرض الشركة بإيج2ز):)بيع و توزيع)
العن2ية) (- التجميل)  ستحررات 

ب2لجم2ل)-)التدضيب..
 16 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
ابن) ش2ضع  الوف2ق  تجزئة  (13 عم2ضة)

بطوطة))-)46111)اسفي اسفي.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
((: ( العب2س) ابو  فوزية  السيدة 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
العب2س)) ابو  فوزية  السيدة 
14)حي بالد الجد) 18)زنقة) عنوانه)ا))

46111)اسفي اسفي.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
العب2س)) ابو  فوزية  السيدة 
14)حي بالد الجد) 18)زنقة) عنوانه)ا))

46111)اسفي اسفي)
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي))بت2ضيخ)-)تحت ضقم)
145I

-CASH CONSEIL-((12ك2ش كونس

RESIST BETON -ريزيزت بيتون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

-CASH CONSEIL-  12ك2ش كونس
حي  وال1 عبدهللا زنقة 165 ضقم 8 
عي9 الشق ، 21481، الداضابير2ء 

املغرب

 RESIST BETON -9ضيزيزت بيتو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي  وال1 
عبدهللا زنقة 165 ضقم 6 عي9 الشق 

- 21141 الداضالبير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

499535
في) حر  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2):)ضيزيزت)

.RESIST BETON(-9بيتو
(: بإيج2ز) الشركة  غرض 
  TRAVAUX( –CONSTRUCTION
 ET AMÉNAGEMENT
 IMMOBILIERS**TRANSPORT
 DE( MARCHANDISES**( ,( **
 COMMERCE DE MATERIELS,
  MATERIAUX ET FOURNITURES

DE CONSTRUCTION
عنوا9 املقر االجتم2عي):)حي  وال1)
عبدهللا زنقة)165)ضقم)6)عي9 الشق)-)

21141)الداضالبير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السالم) سيف  ضض2  ( السيد)
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (2.511   :

للحصة).
الخط2بي) نوضالدين  ( السيد)
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (2.511   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السالم) سيف  ضض2  ( السيد)
حي القدس إق2 ة الخليل) عنوانه)ا))
عم2ضة أأ2)ضقم)11)البرنو�سي))21611 

الداضالبير2ء)املغرب.

الخط2بي) الدين  نوض  السيد 
 1 الحمرة) تجزئة  (72 عنوانه)ا))
الط2بق)1)شقة)1)عي9 الشق)21141 

الداضالبير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السالم) سيف  ضض2  ( السيد)
حي القدس إق2 ة الخليل) عنوانه)ا))
عم2ضة أأ2)ضقم)11)البرنو�سي))21611 

الداضالبير2ء)املغرب
الخط2بي) نوضالدين  السيد 
 1 الحمرة) تجزئة  (72 عنوانه)ا))
الط2بق)1)شقة)1)عي9 الشق)21141 

الداضالبير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 18 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)-.
146I

ABDENBIMSAADI

CANADA CAR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ABDENBIMSAADI
 3EME ETAGE BD HASSAN II

 N° 188 (AU(DESSUS(DE(CAFE
 SANABIL( ، 23020، BENI

MELLAL MAROC
CANADA CAR شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : ضقم 8 
ش2ضع املتنبي الط2بق الث2ني - 23111 

بني  الل املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
.7155

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تقرض) (2121 11) 2ضس) في) املؤضخ 
ذات) شركة  (CANADA CAR حل)
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 
 511.111 ضأسم2له2) الوحيد  بلغ 
اإلجتم2عي) وعنوا9  قره2  دضهم 
(- ش2ضع املتنبي الط2بق الث2ني) (8 ضقم)
23111)بني  الل املغرب نتيجة لقراض)

الشريك).
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و عي9:

حداد1) ( ( السيد)ة))صالح الدين)

 12 اطلس) تجزئة  نزه  عنوانه)ا)) و 

بني  الل املغرب) (23111   933 ضقم)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

 8 ضقم) وفي  (2121 11) 2ضس) بت2ضيخ)

 23111 (- ش2ضع املتنبي الط2بق الث2ني)

بني  الل املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني  الل))بت2ضيخ)17) 2ضس)

2121)تحت ضقم)323/2121.

147I

 SOCIETE(DE(GESTION(ET(D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

OUASSIM ALL SERVICES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE DE GESTION

 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER

الشقة ضقم 11 الط2بق الث2ني البقعة 

ضقم 22 تجزئة الزيتو9 ش2ضع  ديونة 

اسفي ، 46111، اسفي اسفي

OUASSIM ALL SERVICES شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي شقة 

11 الط2بق الث2ني بقعة 22 تجزئة 

الزيتو9 ش2ضع  ديونة. - 46111 

اسفي اسفي

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

11337

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (19

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.OUASSIM ALL SERVICES
غرض الشركة بإيج2ز):))العق2قير)-)

االشغ2ل املختلفة)-) واد ع2 ة.
شقة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
تجزئة) (22 بقعة) الث2ني  الط2بق  (11
 46111 (- ش2ضع  ديونة.) الزيتو9 

اسفي اسفي.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: لعسير1) السيد وسيم 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
لعسير1 عنوانه)ا)) السيد وسيم 
السع2دة) حي  (18 زنقة) 19) كرض 

46111)اسفي اسفي.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
لعسير1 عنوانه)ا)) السيد وسيم 
السع2دة) حي  (18 زنقة) 19) كرض 

46111)اسفي اسفي
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي))بت2ضيخ)-)تحت ضقم)

.-
148I

 ستأ نة املتنبي للمح2سبة

CES SOLARR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ستأ نة املتنبي للمح2سبة
131 ش2ضع املتنبي الط2بق 2 ، 

23111، بني  الل املغرب
C.E.C SOLARR شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي أيت عت2ب 
دواض  وال1 عي�سى بن ادضيس - 

22112 أزيالل املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
4561

 24 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121  2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 C.E.C (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.SOLARR
إصالح) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
الشمسية/أشغ2ل  ختلفة) الط2قة 

للبن2ء/السقي بتنقيط.
أيت) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
عت2ب دواض  وال1 عي�سى بن ادضيس)-)

22112)أزيالل املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
الزهراو1) الرزاق  عبد  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
(: الزهراو1) الرزاق  عبد  السيد 

1.111)بقيمة)111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
الزهراو1) الرزاق  عبد  السيد 
عنوانه)ا))دواض اوالد بن اعريف اوالد)

 ب2ضك)23452)بني  الل املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الزهراو1) الرزاق  عبد  السيد 
عنوانه)ا))دواض اوالد بن اعريف اوالد)

 ب2ضك)23452)بني  الل املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( ب2زيالل) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)167.

149I

WOCH GARD NORD SARL A.U 

STE WOCH GARD NORD 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WOCH GARD NORD SARL A.U

2-4 ش2ضع عالل بن عبد هللا تطوا9، 

93111، تطوا9 املغرب

 STE WOCH GARD NORD 

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

عمر بن عبد العزيز زنقة أ ضقم 2  - 

93111 تطوا9 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

29223

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 17) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE ( (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.WOCH GARD NORD

غرض الشركة بإيج2ز):)الحراسة.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)ش2ضع عمر)

بن عبد العزيز زنقة أ ضقم)2))-)93111 

تطوا9 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد عثم92 الشرق2و1):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
الشرق2و1) عثم92  السيد 

عنوانه)ا))ش2ضع عثم92 بن عف92 زنقة)
24)ضقم)14 93111)تطوا9 املغرب.
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والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)
و واطن  سير1 الشركة:

الشرق2و1) عثم92  السيد 
عنوانه)ا))ش2ضع عثم92 بن عف92 زنقة)

24)ضقم)14 93111)تطوا9 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2121)تحت ضقم)1312.

151I

sofoget

YOZI MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
YOZI MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  146 اوالد 
 ط2ع سكتوض 3 ض 2   حل ضقم 1 - 

14111 تم2ضة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

132775
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 YOZI (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.MARKET
غرض الشركة بإيج2ز):) تجر لبيع)

 واد غدائية)
استيراد
 مو9.

 146 ( (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
اوالد  ط2ع سكتوض)3)ض)2)) حل ضقم)

1)-)14111)تم2ضة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: اليم2ني) فوز1  ( السيد)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: اسراف) اسم2ء) ( السيدة)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد))فوز1 اليم2ني):)511)بقيمة)

111)دضهم.

 511 (: اسراف) اسم2ء) ( السيدة)

بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

اليم2ني عنوانه)ا))) فوز1  ( السيد)

الرب2ط)--------)الرب2ط املغرب.

السيدة))اسم2ء)اسراف عنوانه)ا)))

الرب2ط)-----))الرب2ط املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

اليم2ني عنوانه)ا))) فوز1  ( السيد)

الرب2ط)----))الرب2ط املغرب

السيدة))اسم2ء)اسراف عنوانه)ا)))

الرب2ط)-----))الرب2ط املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بتم2ضة) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)5455.

151I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

FABOU INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 OPP(ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،

CASABLANCA MAROC

FABOU INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة 

اكفول ضقم 12 حي خط ض لة 11 

العيو9 - 71111 العيو9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36131

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 23) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.FABOU INDUSTRIE
غرض الشركة بإيج2ز):)بيع و كراء)

 حرك2ت.
زنقة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 11 ض لة) خط  حي  (12 ضقم) اكفول 

العيو9)-)71111)العيو9 املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

1.111.111)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد فلكي فؤاد):))3.411)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
كغرابو) يحي2  املهد1  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (3.311   :

للحصة).
السيد عمر بوبد1):))3.311)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) بوبد1  عمر  السيد 
21411)الداض البير2ء) الداض البير2ء)

املغرب.
كغرابو) يحي2  املهد1  السيد 
عنوانه)ا))الداض البير2ء)21411)الداض)

البير2ء))املغرب.
عنوانه)ا)) فؤاد  فلكي  السيد 
21411)الداض البير2ء) الداض البير2ء)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) فؤاد  ( فلكى) السيد 
21411)الداض البير2ء) الداض البير2ء)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (17 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1175/2121.

152I

 وثق

سي2 سطوك2ج و لوجيستيك

 SEA STOCKAGE ET 
LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 وثق
42 زاوية القرنفل ش2ضع يعقوب 
املنصوض 42 زاوية القرنفل ش2ضع 
يعقوب املنصوض، 21211، الداض 

البير2ء املغرب
 SEA سي2 سطوك2ج و لوجيستيك
  STOCKAGE ET LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الداض 

البير2ء1 زنقة س2ال9 حي الوزيس 
املع2ضيف  - 21111 الداض البير2ء 

املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.271369

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 ين2ير) (25 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
عراقي) ليلى  )ة)) السيد) تفويت 
حسيني)15.681)حصة اجتم2عية  ن)
السيد) ( 32.111)حصة لف2ئدة) أصل)
 Société MWS.FINANCESS )ة))

SARL.AU)بت2ضيخ)25)ين2ير)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 22 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775481.

153I

WAY CONSEIL

DEVCELLENCE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 DEVCELLENCE

شركة ذات  سؤولية  حدودة 
ذات الشريك الوحيد
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وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي , ش2ضع 

 حمد V  اق2 ة  ريم عم2ضة 4 شقة 

21 الط2بق 1 - 41161  راكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

113999

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.DEVCELLENCE

القي2م) (- (: غرض الشركة بإيج2ز)

(، اآللي) الح2سب  أعم2ل  بجميع 

واالتص2الت اإللكترونية)،)والتقني2ت)

،)وعلى وجه الخصوص) وامليك2نيك2) (،

دضاسة وتحليل وإعداد البرا ج..

ش2ضع) (, (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

4)شقة) اق2 ة  ريم عم2ضة) ( (V  حمد)

41161) راكش) (- (1 الط2بق) (21

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيدة سلمى القصر1)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة سلمى القصر1 عنوانه)ا))

املسيرة)1)د ضقم)259 41161) راكش)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيدة سلمى القصر1 عنوانه)ا))

املسيرة)1)د ضقم)259 41161) راكش)

املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123229.

154I

gest consultants

KATHYBLANCA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وف2ة شريك

gest consultants
15 زنقة الق2�سي إلي2س املع2ضيف 

الداض البير2ء، 21111، الداض 
البير2ء املغرب

KATHYBLANCA  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 12 زنقة 

ص2بر1 بوجمعة ط2بق 1 شقة ضقم 6 
- 21131 الداض البير2ء املغرب.

وف2ة شريك
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.13751
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)25) 2ضس)2121)تم اإلعالم)
كرايكر) أ9  ك2تلي9  الشريك  بوف2ة 
(
ً
تبع2 الوضثة  على  حصصه  توزيع  و 
ين2ير) (21 في) املؤضخ  اإلضاثة  لرسم 

2121)ب2لشكل األتي):
((، ( ايوينك) ضوبير  ك2يل  السيد)ة))

111)حصة).
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 19 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)774132.

155I

gest consultants

URBANIS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

gest consultants
15 زنقة الق2�سي إلي2س املع2ضيف 

الداض البير2ء، 21111،
 الداض البير2ء املغرب

URBANIS شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 39 زنقة 

نوض 2ند1 شقة ضقم 11 حي الراسي9 

- 21111 الداض البير2ء املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.14623

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)29) 2ضس)2121)تم))تحويل))

للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

 11 ضقم) شقة  نوض 2ند1  زنقة  (39«

الداض البير2ء) (21111 (- حي الراسي9)

املغرب«)إلى)»39)زنقة نوض 2ند1 شقة)

الداض) (21111 (- 19)حي الراسي9) ضقم)

البير2ء))املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 19 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)774967.

156I

EL AARIFI TRAIUER(الع2ضفي تريتوض-(

-العارفي تريتور
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 EL AARIFI الع2ضفي تريتوض-

TRAIUER

زنقة سمية إق2 ة شهرازاد 3، 

الط2بق 5، ضقم 22، النخيل ، 

21111، الداض البير2ء املغرب

-الع2ضفي تريتوض   شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة 

سمية إق2 ة شهرازاد 3، الط2بق 5، 

ضقم 22، النخيل  - 21111 الداض 

البير2ء  املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

492449

 19 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 فبراير)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2):)-الع2ضفي)

تريتوض)).

ـتنريم) (: (: غرض الشركة بإيج2ز)

الحفالت واملن2سب2ت

ـمطعمة الشرك2ت واملؤسس2ت

ـتقديم جميع الخد 2ت اللتي له2)

صلة  ع الغرض الرئي�سى).

زنقة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(،5 الط2بق) (،3 سمية إق2 ة شهرازاد)

الداض) (21111 (- ( النخيل) (،22 ضقم)

البير2ء))املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد الع2ضفي جم2ل):))111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) جم2ل  الع2ضفي  السيد 

 39 ضقم) (32 زنقة) الخدير  سيد1 

الداض البير2ء) (21111 الحي الحسني)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) جم2ل  الع2ضفي  السيد 

 39 ضقم) (32 زنقة) الخدير  سيد1 

الداض البير2ء)) (21111 الحي الحسني)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 11 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)767999.

157I
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MULTI EXPERTISE

KLAY & CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MULTI EXPERTISE

97 ش2ضع حسن الصغير الط2بق 

األول ضقم 81 ، 21111، الداض 

البير2ء املغرب

KLAY & CO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 64 زنقة 

عبد هللا املديوني الط2بق 1 املنزل 2 - 

21111 الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511113

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 KLAY (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.&(CO

جميع) (- (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

انشطة التوضيف وتهيئة الكف2ئ2ت

-)النصيحة و الوص2طة و العم2لة)

و التف2وض

-)جميع انشطة املن2ولة)

في) النصح  انشطة  جميع  (-

التواصل و امل2ضكوتي9 و االشه2ض)).
زنقة) (64 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

عبد هللا املديوني الط2بق)1)املنزل)2)-)

21111)الداض البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

451)حصة) ( (: السيدة لبريكي ليلة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد وهراني  حمد):))251)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 151 ( (: يوسف) وهراني  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 151 ( (: ا ينة) وهراني  السيدة 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

 15 ليلة عنوانه)ا)) لبريكي  السيد 
زنقة ش2لة الط2بق)1)الشقة)1)املع2ضف)

21111)الداض البير2ء)املغرب.
عنوانه)ا)) وهراني  حمد  السيد 
الشقة) (1 الط2بق) ش2لة  زنقة  (15
البير2ء) الداض  (21111 املع2ضف) (1

املغرب.
عنوانه)ا)) يوسف  وهراني  السيد 
الشقة) (1 الط2بق) ش2لة  زنقة  (15
البير2ء) الداض  (21111 املع2ضف) (1

املغرب.
عنوانه)ا)) ا ينة  وهراني  السيدة 
الشقة) (1 الط2بق) ش2لة  زنقة  (15
البير2ء) الداض  (21111 املع2ضف) (1

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
 15 ليلة عنوانه)ا)) لبريكي  السيد 
زنقة ش2لة الط2بق)1)الشقة)1)املع2ضف)

21111)الداض البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775594.
158I

ائتم2نية الشريفي  ب2ضك

Ste PATIPLA باتيبال
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم2نية الشريفي  ب2ضك
حي الرج2ف2هلل بلوك س الزنقة 15 
ضقم 13 كلميم ، 81111، كلميم 

املعرب
ب2تيبال Ste PATIPLA شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  ركز ايت 
وافق2 الجم2عة القروية ايت وفق2 - 

85111 تزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

4785

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

ب2تيبال) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.Ste PATIPLA

او) البن2ء) (: غرض الشركة بإيج2ز)

االشغ2ل املختلفة

تح2ضة لوازم املك2تب.

عنوا9 املقر االجتم2عي):) ركز ايت)

(- وافق2 الجم2عة القروية ايت وفق2)

85111)تزنيت املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 811.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 8.111 ( (: ( السيد حزداك سعيد)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ( السيد حزداك سعيد)

شيش2وة) (41151 ( دواض ا زض ادويرا9)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد حزداك سعيد)

شيش2وة) (41151 ادويرا9) ا زض  دواض 

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2121)تحت ضقم)148.

159I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

 UNIVERS SURVEILLANCE

PROFESSIONNELS USP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE

FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE(ABOU(HASSAN

 ALACHAARI 5EME(ETAGE(BD

 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC

 UNIVERS SURVEILLANCE

PROFESSIONNELS USP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  كتب ضقم 

1 الط2بق 1 ضقم 81 ش2ضع  وال1 

سليم92 عي9 السبع - 21251 الداض 

البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

499857

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 17) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 UNIVERS SURVEILLANCE

.PROFESSIONNELS USP

حراسة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املب2ني الع2 ة و الخ2صة.

:) كتب) االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ضقم)1)الط2بق)1)ضقم)81)ش2ضع  وال1)

الداض) (21251 (- سليم92 عي9 السبع)

البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
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511)حصة) ( (: السيد بن2ني  حمد)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد سليم سعيد):))511)حصة)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) بن2ني  حمد  السيد 
 661 ضقم) (6 (9 ب  عم2ضة  اال 2نة 
البير2ء) الداض  (21611 البرنو�سي)

املغرب.
عنوانه)ا)) سعيد  سليم  السيد 
13)ش2ضع  حمد بوزي92) حي السال ة)
 21671 5 12)ضقم) 11)أ ط2بق) تجزئة)

الداض البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) بن2ني  حمد  السيد 
 661 ضقم) (6 (9 ب  عم2ضة  اال 2نة 
البير2ء) الداض  (21611 البرنو�سي)

املغرب
عنوانه)ا)) سعيد  سليم  السيد 
13)ش2ضع  حمد بوزي92) حي السال ة)
 21671 5 12)ضقم) 11)أ ط2بق) تجزئة)

الداض البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775165.
161I

omri compta sarl au

ALAE FR FRIOS SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
ALAE FR FRIOS SARL AU شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي   اق2 ة 
البحر األبيض املتوسط ))ش2ضع ال 

كوت سيد1 كوكي ضقم 11 ت2ني2 ب2لي2 
- طنجة - 91161 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
115551

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 ALAE (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.FR FRIOS SARL AU
غرض الشركة بإيج2ز):)لغرض  ن)
الشركة)،)سواء)في املغرب أو في الخ2ضج)

،)ب2ألص2لة عن نفسه2)،)ني2بة عن
األطراف الث2لثة أو املش2ضكة:

في األس2س:
-)النقل املحلي والدولي للبر2ئع)؛

-)استيراد وتصدير  ختلف.
-)التج2ضة.

واالستيراد) والبيع  الشراء) (-
واملع2لجة) والتصنيع  والتصدير 

والتجميع)،
واملواد) املعدات  جميع  تجميع 
املتعلقة) الخ2م  واملواد  واألدوات 

ب2ملعدات
للنقل،

أو) االستحواذ  أو  اإلنش2ء) (-
االستغالل املب2شر أو غير املب2شر أو)

التأجير أو اإلداضة)،
التج2ضية) األصول  جميع  تأجير 
يمكن) التي  واملب2ني  والفروع 

استخدا ه2 بأ1 شكل  ن األشك2ل
املذكوضة) األشي2ء) أ1  ن  إلى  أ1 

أعاله)؛
جميع) عنه2  ني2بة  وتملك  أخذ  (-
والتراخيص) االختراع  براءات 

والعملي2ت والعال 2ت التج2ضية
دخول املصنع في غرض الشركة أو)
تشغيله2 أو التصرف فيه2 أو  س2همته2)

أيًر2
أ9 نقل جميع تراخيص التشغيل.
جميع العملي2ت أو) وبشكل أعم:)
األنشطة  رتبطة بشكل  ب2شر أو غير)

 ب2شر بـ

أو  ن) (، أعاله) املذكوض  ال�سيء)
املحتمل أ9 يحسنه وال سيم2 التمثيل)

واملش2ضكة)،
والصن2عية) التج2ضية  العملي2ت 
التي) وامل2لية  والعق2ضية  واملنقولة 

يمكن أ9 تسهل)،
تعزيز أو تطوير نش2ط الشركة..

اق2 ة) ( ( (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
ال) ش2ضع  ( ( املتوسط) األبيض  البحر 
كوت سيد1 كوكي ضقم)11)ت2ني2 ب2لي2)-)

طنجة)-)91161)طنجة))املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد بولعيش))ضضوا9):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد بولعيش ضضوا9 عنوانه)ا))
 ليش سوفال القصر الصغير طنجة)،)

91161)طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد بولعيش ضضوا9 عنوانه)ا))
 ليش سوفال القصر الصغير طنجة)،)

91161)طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3714.
161I

ME FIDUCIAIRE 

UP NOW ACADEMY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE(SANAWBAR ,BUR(N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
 UP NOW ACADEMY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 465 ش2ضع 
 حمد الخ2 س  اق2 ة نزهة  الط2بق 

الث2ني  كتب ضقم 13  - 14111 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

61273

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 UP (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.NOW ACADEMY SARL

التكوين) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املستمر.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)465)ش2ضع)

 حمد الخ2 س))اق2 ة نزهة))الط2بق)

 14111 (- ( (13 ضقم) الث2ني  كتب 

القنيطرة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد  حمد أعزاوز):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: بوعشرة) أيوب  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) أعزاوز  السيد  حمد 

21)بلوك د املغرب) 72)الشقة) عم2ضة)

القنيطرة) (14111 ( العربي  هدية)

املغرب).

عنوانه)ا)) بوعشرة  أيوب  السيد 
الشهداء) س2حة  (1 ضقم) (59 زنقة)

14111)القنيطرة املغرب).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) أعزاوز  السيد  حمد 

21)بلوك د املغرب) 72)الشقة) عم2ضة)

القنيطرة) (14111 ( العربي  هدية)

املغرب.
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عنوانه)ا)) بوعشرة  أيوب  السيد 
الشهداء) س2حة  (1 ضقم) (59 زنقة)

14111)القنيطرة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لقنيطرة))بت2ضيخ)22)أبريل)

2121)تحت ضقم)82121.

162I

WINIUM Expertوينيوم إكسبير

 TECHNOLOGY SCIENCE

INNOVATION COMPANY
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

WINIUM Expertوينيوم إكسبير
ضقم 11  بنى ت2شفي9 نهج يعقوب 

املريني جيليز، 41121،  راكش 

املغرب

 TECHNOLOGY SCIENCE

  INNOVATION COMPANY

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي :  حل 
ضقم 29 سوق الصم2طة السم2ضين - 

41111  راكش املغرب.

قفل التصفية
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

.123113

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تقرض) (2121 أبريل) (15 في) املؤضخ 

 TECHNOLOGY SCIENCE حل)

INNOVATION COMPANY))شركة)

ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)

 111.111 ضأسم2له2) الوحيد  بلغ 

دضهم وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  حل)
السم2ضين) الصم2طة  سوق  (29 ضقم)

ل) نتيجة  املغرب  41111) راكش  (-

كوضون2 و األز ة اإلقتص2دية.

و عي9:

و) غ2ز1  ( سفي92) السيد)ة))

بوعك2ز عملية وليلي أ ضقم) عنوانه)ا))

13)املح2 يد)))41111) راكش))املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

وفي  حل) (2121 أبريل) (15 بت2ضيخ)
(- سوق الصم2طة السم2ضين) ضقم29)

41111) راكش املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)4837.

163I

 كتب  ح2سبة  حسي9

URBAN EXPERT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 كتب  ح2سبة  حسي9

اق2 ة الز وض1 2عم2ضة سعيد ضقم 

67 ، 91111، طنجة املغرب

URBAN EXPERT  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

كريمة زنقة الصو 2ل ضقم 91  - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115233

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 14) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. URBAN EXPERT

:) كتب) بإيج2ز) الشركة  غرض 

و) اإلداضية  واألعم2ل  الخد 2ت 

التج2ضية.

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- ( (91 ضقم) الصو 2ل  زنقة  كريمة 

91111)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 111 ( (: القدوض1) ا حمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد ا حمد القدوض1 عنوانه)ا))

تجزئة كريمة زنقة الصو 2ل ضقم)91 

91111)طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد ا حمد القدوض1 عنوانه)ا))

تجزئة كريمة زنقة الصو 2ل ضقم)91 

91111)طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241253.

164I

4K BATIMENTS SARL)فوضك ب2تمو9

 SUKARA SPORT SARL-AU
سكارا سبورة

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUKARA(SPORT(SARL-AU سك2ضا 

سبوضة

 AL AZIZIA BLVD ROYAUME

 ARABIE(SAOUDITE 3EME

ETAGE(N° 20 ، 90090، طنجة 

املغرب

 SUKARA(SPORT(SARL-AU

سك2ضا سبوضة  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة 

العزيزية ش2ضع  اململكة العربية 

السعودية الط2بق الث2لث ضقم 21 - 

91191 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115621

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

SUKARA(SPORT(SARL-AU)سك2ضا)

سبوضة).

-)استيراد) (: غرض الشركة بإيج2ز)

وتصدير وتج2ضة أ1 سلعة أو  نتج أو)

 عدات ضي2ضية.

وبشكل ع2م)،)أ1  ع2 لة تج2ضية أو)

صن2عية أو  2لية أو  نقولة أو عق2ضية)

قد تتعلق بشكل  ب2شر أو غير  ب2شر)

بغرض الشركة.

اق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

العربية) اململكة  ( ش2ضع) العزيزية 

(- (21 السعودية الط2بق الث2لث ضقم)

91191)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 111 ( (: الشيخ) ابن  زهير  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد زهير ابن الشيخ عنوانه)ا))

 12 الرقم) (125  ركب البركة البن2ية)

91191)طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد زهير ابن الشيخ عنوانه)ا))

 12 الرقم) (125  ركب البركة البن2ية)

91191)طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241621.

165I
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nador conseil sarl au

TRANS LA FLECHE DE RIF
إعال9  تعدد القراضات

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
 TRANS LA FLECHE DE RIF

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
 QU :وعنوا9  قره2 االجتم2عي

 MASOUDA  - 62000 NADOR
.MAROC

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.18285
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)19)فبراير)2121
تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
العنوا9) الى  االجتم2عي  املقر  تحويل 
ب)) الشقة  الفوضات  اق2 ة  ( الت2لي.)
ش2ضع ادضيس األول))بني انص2ض الن2ظوض
قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

فصل توقيع  سير1 الشركة
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
بند ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)
(: للشركة) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
ش2ضع) ( ب) الشقة  الفوضات  اق2 ة 

ادضيس االول بني انص2ض الن2ظوض
على) ينص  الذ1  (:13 ضقم) بند 
 2يلي:)تسيير الشركة  ن قبل الس2دة)
جم2ل بنط2لب و العربي  حمد شكر1)

بتوقيع  نفصل)
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)24)فبراير)

2121)تحت ضقم)444.
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شركة الحسيمة لالستش2ضات ش.م.م

»FATHI EVENTS S.A.R.L«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستش2ضات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

»FATHI EVENTS S.A.R.L« شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 32 
ضقم 37 ا زوض9 الحسيمة - 32251 

ا زوض9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

3269

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 FATHI«(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.»EVENTS S.A.R.L
:) مو9) بإيج2ز) الشركة  غرض 

الحفالت

خد 2ت املطعم

 فوض.

 32 عنوا9 املقر االجتم2عي):)ش2ضع)
 32251 (- ا زوض9 الحسيمة) (37 ضقم)

ا زوض9 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 611 ( (: احنطريو) فتحي  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 411 ( (: اقروش) ص2فية  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) احنطريو  فتحي  السيد 
ا زوض9 الحسيمة) (39 ضقم) (32 ش2ضع)

32251)ا زوض9 املغرب.

السيدة ص2فية اقروش عنوانه)ا))
ا زوض9 الحسيمة) (39 ضقم) (32 ش2ضع)

32251)ا زوض9 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) احنطريو  فتحي  السيد 
ا زوض9 الحسيمة) (39 ضقم) (32 ش2ضع)

32251)ا زوض9 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 23 بت2ضيخ) ( ب2لحسيمة) االبتدائية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)233.
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STE SUD EST GESTION SARL

SUD BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE SUD EST GESTION SARL
ضقم 16 العم2ضة 99 ش2ضع  وال1 

علي الشريف ، 52111، الرشيدية 
املغرب

SUD BATIMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة 
17 ضقم 16 حي املسيرة - 52111 

الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.11445

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 ين2ير) (25 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
كرف2ل) سعيد  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (511
1.111)حصة لف2ئدة))السيد))ة))ف2تح)

سعد1 بت2ضيخ)25)ين2ير)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 16 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)141/2121.
168I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

 ENTREPRISE EL MORABIT
ET COMPAGNIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA(MAROC
 ENTREPRISE EL MORABIT ET
COMPAGNIE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 41 
تجزئة ازلف الصويرة - 44111  

الصويرة املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.2677

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)21)ين2ير)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
(- الصويرة) ازلف  تجزئة  (41 »ضقم)
»ضقم) إلى) الصويرة املغرب«) ( (44111
  44111 (- الصويرة) البرج  تجزئة  (27

الصويرة))املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لصويرة))بت2ضيخ)25)فبراير)

2121)تحت ضقم)74.

169I

STE SUD EST GESTION SARL

SUD BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
ضقم 16 العم2ضة 99 ش2ضع  وال1 

علي الشريف ، 52111، الرشيدية 
املغرب

SUD BATIMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  زنقة 
17 ضقم 16 حي املسيرة - 52111 

الرشيدية املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.11445

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)25)ين2ير)2121)تم))تحويل))
املقر االجتم2عي الح2لي للشركة  ن)»)
زنقة)17)ضقم)16)حي املسيرة)-)52111 
تجزئة) (227« إلى) املغرب«) الرشيدية 
عي9 الع2طي)12))-)52111)الرشيدية))

املغرب«.
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ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 16 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)141/2121.
171I

STE SUD EST GESTION SARL

SUD BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق2نوني للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
ضقم 16 العم2ضة 99 ش2ضع  وال1 

علي الشريف ، 52111، الرشيدية 
املغرب

SUD BATIMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوا9  قره2 االجتم2عي 227 
تجزئة عي9 الع2طي 12 - 52111 

الرشيدية .
تحويل الشكل الق2نوني للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.11445

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم تحويل) (2121 ين2ير) (25 املؤضخ في)
الشكل الق2نوني للشركة  ن)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 16 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)141/2121.
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EDI COMPTA

 Société KAIDI
D›ARCHITECTURE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EDI COMPTA
 AV ARABIE SAUDITE VN FES 14

، 30000، FES(MAROC
 Société KAIDI

D›ARCHITECTURE  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  ضقم14 

حي ستي  سعودة  ش2ضع يوسف بن 
ت2شفي9 صفرو  - 31111 صفرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
3241

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (12
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 Société(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

. KAIDI(D’ARCHITECTURE
انج2ز) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
تهيئة) و  الهندسية  التص2 يم 

الفر2ءات.
ضقم14  ( (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
)ش2ضع يوسف بن) حي ستي  سعودة)
صفرو) (31111 (- ( صفرو) ت2شفي9 

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: يوسف) ق2يد1  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) يوسف  ق2يد1  السيد 
الشك2ك صفرو) عي9  ضحو  ايت  دواض 

31152)صفرو املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) يوسف  ق2يد1  السيد 
الشك2ك صفرو) عي9  ضحو  ايت  دواض 

31152)صفرو املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
18) 2ضس) بت2ضيخ) ( االبتدائية بصفرو)

2121)تحت ضقم)57/2121.
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tensiftconsultant

CASH 1432
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عم2ضة الطنط2و1 زنقة 
الصن2عة ، 46111، آسفي املغرب

CASH 1432 شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الرقم 
181 ش2ضع كينيد1  - 46111 اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
3847

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2119 يونيو) (23
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 CASH (: اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2)

.1432
غرض الشركة بإيج2ز):)-)وسيط في)

تحويل اال وال
-)تغيير العملة.

الرقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
46111)اسفي) (- ( 181)ش2ضع كينيد1)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 111 ( (: السيد عبد الصمد جليل)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
جليل) الصمد  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الرقم)28)حي ضي2ض الصلح))

46111)اسفي املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)
و واطن  سير1 الشركة:

جليل) الصمد  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الرقم)28)حي ضي2ض الصلح))

46111)اسفي املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
يونيو) (31 بت2ضيخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2119)تحت ضقم)..
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BCNG

STE: LVU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: LVU شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 265، 
ش2ضع الزضقطوني الط2بق 9 ضقم92 

الداض البير2ء - 21151 الداض 
البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
497449

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE: (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.LVU
نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البر2ئع.
(،265 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ضقم92  (9 الط2بق) الزضقطوني  ش2ضع 
الداض البير2ء)-)21151)الداض البير2ء)

املغرب.
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أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 
1.111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد توفيق اإلدضي�سي الخملي�سي)
 111 بقيمة) حصة  (511.111,11   :

دضهم للحصة).
السيد ضشيد اإلدضي�سي الخملي�سي)
 111 بقيمة) حصة  (511.111,11   :

دضهم للحصة).
السيد توفيق اإلدضي�سي الخملي�سي)

: 5.111)بقيمة)111)دضهم.
السيد ضشيد اإلدضي�سي الخملي�سي)

: 5.111)بقيمة)111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد توفيق اإلدضي�سي الخملي�سي)
إبن عبد) ش2ضع حمزة  (17 عنوانه)ا))
املطلب شقة)3)بوض 2نة ف2س)21151 

ف2س املغرب.
السيد ضشيد اإلدضي�سي الخملي�سي)
عم2ضة) أنوال  إق2 ة جن92  عنوانه)ا))
تم2ضة) ضشد  بن  حي  (15 شقة) (15

21151))تم2ضة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد توفيق اإلدضي�سي الخملي�سي)
إبن عبد) ش2ضع حمزة  (17 عنوانه)ا))
املطلب شقة)3)بوض 2نة ف2س)21151 

ف2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 11 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)-.
174I

STE SUD EST GESTION SARL

SUD BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش2ط الشركة)

STE SUD EST GESTION SARL
ضقم 16 العم2ضة 99 ش2ضع  وال1 

علي الشريف ، 52111، الرشيدية 
املغرب

SUD BATIMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 االجتم2عي 227 

تجزئة عي9 الع2طي 12 - 52111 

الرشيدية املغرب.

توسيع نش2ط الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.11445

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)25)ين2ير)2121)تمت إض2فة)

إلى نش2ط الشركة) الت2لية  األنشطة 

الح2لي):

-)أشغ2ل  ختلفة

-)استيراد وتصدير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

 16 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)141/2121.

175I

Arithmetic Compta 

)HAFILATY BUS (حافلتي بيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Arithmetic Compta

117 ش2ضع  وال1 عبد العزيز )اق2 ة 

الري92) املكتب ضقم 4 ، 14111، 

القنيطرة املغرب

 (HAFILATY BUS (ح2فلتي بيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة 

حمزة عم2ضة 2 الشقة 3 زنقة 2 بلوك 

)ا) بئر ضا ي  - 14111 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

61171

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 26) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2):)ح2فلتي)

.(HAFILATY BUS((بيس

نقل) ( (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
املوظفي9)/))سي2ضات لنقل االشخ2ص)

حسب الرغبة/)النقل املدض�سي.
اق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 2 زنقة) (3 الشقة) (2 عم2ضة) حمزة 
بلوك))ا))بئر ضا ي))-)14111)القنيطرة)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد ضشيد شج2ض):))951)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
51)حصة) ( (: السيدة بشرى جد1)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) شج2ض  ضشيد  السيد 
زنقة) (4 الشقة) (2 اق2 ة حمزة عم2ضة)
2)بلوك))ا))بئر ضا ي))14111)القنيطرة)

املغرب.
عنوانه)ا)) جد1  بشرى  السيدة 
زنقة) (4 الشقة) (2 اق2 ة حمزة عم2ضة)
2)بلوك))ا))بئر ضا ي))14111)القنيطرة)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) شج2ض  ضشيد  السيد 
زنقة) (4 الشقة) (2 اق2 ة حمزة عم2ضة)
2)بلوك))ا))بئر ضا ي))14111)القنيطرة)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لقنيطرة)

ضقم)-.
176I

AZ GESTION

 AJAHACHTOUN
 DISTRIBUTION  ET

TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ GESTION
ش2ضع ولد سيد1 ب2ب2 اق2 ة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1ضقم
املغرب

 AJAHACHTOUN

 DISTRIBUTION  ET

TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

الكري92 داض الط2لب  ركز ب2ب برد - 

CHEFCHAOUEN 91111 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

1573

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 16) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

الشركة  تبوعة) تسمية 

بمختصر) اإلقتر2ء) عند 

 AJAHACHTOUN (: تسميته2)

 DISTRIBUTION  ET

.TRANSPORT

توزيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

السلع.

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- الكري92 داض الط2لب  ركز ب2ب برد)

CHEFCHAOUEN 91111)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

511)حصة) ( (: السيد اجح2 ضشيد)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد شطو9 عبد السالم):))511 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ضشيد  اجح2  السيد 

ع2لية) اق2 ة  بركة  ش2ضع  حمد 

تطوا9) (93111  2 الشقة) (1 الط2بق)

املغرب.

السالم) عبد  شطو9  السيد 

 91111 برد) ب2ب  عنوانه)ا)) ركز 

شفش2و9 املغرب.
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والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ضشيد  اجح2  السيد 

ع2لية) اق2 ة  بركة  ش2ضع  حمد 

تطوا9) (93111  2 الشقة) (1 الط2بق)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 24 بت2ضيخ) ( بشفش2و9) االبتدائية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)36/2121.

177I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

OBR CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

411, ش2ضع  حمد الزضقطوني 

الط2بق الث2ني، الرقم 12 411, ش2ضع 

 حمد الزضقطوني الط2بق الث2ني، 

الرقم 12، 21111، الداض البير2ء 

MAROC

OBR Conseil شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 49 زنقة 

جو9 جوضيس, غوتييه الداض البير2ء 

21111 الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

494871

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 OBR (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.Conseil

غرض الشركة بإيج2ز):

)•)الدضاس2ت واملشوضة والتدضيب.

استش2ضية) خد 2ت  تقديم  (•

التنظيم) في  س2ئل  للشرك2ت 

واالستراتيجية ونظ2م املعلو 2ت.

•) ه2م  دير املشروع.
•) ه2م إداضة املشروع..

زنقة) (49 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
جو9 جوضيس,)غوتييه الداض البير2ء)

21111)الداض البير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 111 ( (: اوليفي) برونزيني  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد برونزيني اوليفي عنوانه)ا))
ن2نتير) (92111 فيليب) ش2ضع  (231

فرنس2.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد برونزيني اوليفي عنوانه)ا))
ن2نتير) (92111 فيليب) ش2ضع  (231

فرنس2
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 11 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)771579.

178I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE DAOUED SECURITE
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي  حمد بن عبدهللا زنقة املحمدية 
ضقم 14 السم2ضة، 72111، السم2ضة 

املغرب
 STE DAOUED SECURITE SARL
AU شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

الحسني زنقة سيد1 ولد براهيم 
سعيد ضقم 15 السم2ضة - 72111 

السم2ضة املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

2219

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (15

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.DAOUED SECURITE SARL AU

الحراسة)) (: غرض الشركة بإيج2ز)

و اال ن و املراقبة.

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

براهيم) ولد  سيد1  زنقة  الحسني 

 72111 (- السم2ضة) (15 ضقم) سعيد 

السم2ضة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

داوود) احمد  سيد1  السيد 

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

داوود) احمد  سيد1  السيد 

 71 ضقم) الب2قي  عبد  زنقة  عنوانه)ا))

72111)السم2ضة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

داوود) احمد  سيد1  السيد 

 71 ضقم) الب2قي  عبد  زنقة  عنوانه)ا))

72111)السم2ضة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لسم2ضة))بت2ضيخ)19)فبراير)

2121)تحت ضقم)46/2121.

179I

RIAD RADOUANE

EAT ONE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
استدضاك خطٍإ

استدضاك خطٍإ وقع ب2لجريدة 

الرسمية

RIAD RADOUANE

 LOT MESK LIL N°94

 MOHAMMEDIA ، 20800،

mohammedia maroc

EAT ONE شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

 وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

الفالح 5 ضقم 18  حل ضقم 1 الع2لية 

- 21811 املحمدية املغرب.

ب2لجريدة) وقع  خطٍإ) إستدضاك  (

الرسمية عدد)5661)بت2ضيخ)28)أبريل)

.2121

 ETA (: تسمية الشركة) (: بدال  ن)

ONE

EAT ONE(:(يقرأ):)تسمية الشركة

الب2قي بدو9 تغيير.

181I

EL OUARRAD AZIZ

BENZTEAV2021
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue(a

 1 Etage(vn  Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc

BENZTEAV2121  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 22 
زنقة 12 ديوض جعفر الضاكي  كن2س - 

51111  كن2س املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

52987
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في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (23

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. BENZTEAV2121

* نعش) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

عق2ض1

*تج2ضة

*بيع  واد البن2ء.

 22 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

12)ديوض جعفر الضاكي  كن2س)-) زنقة)

51111) كن2س املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

بنزضوال:)) عبدالرحيم  السيد 

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

بنزضوال) عبدالرحيم  السيد 

عنوانه)ا))عم2ضة ب)2)ضقم)6)املنصوض)

1) كن2س)51111) كن2س املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

بنزضوال) عبدالرحيم  السيد 

عنوانه)ا))عم2ضة ب)2)ضقم)6)املنصوض)

1) كن2س)51111) كن2س املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)1883.

181I

FIDU.PRO CONSULTING

DIGIFLY  CONSULTING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
 لتقى ش2ضع ا يل زوال و زنقة غيثل 
الط2بق11 ضقم 29  الداض البير2ء ، 

1، الداض البير2ء املغرب
DIGIFLY  CONSULTING شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  لتقى 
ش2ضع إ يل زوال وزنقة غيثل الط2بق 
11 الرقم 29  - 1111 الداضالبير2ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
498519

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 15) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.DIGIFLY  CONSULTING
:) هندس) بإيج2ز) الشركة  غرض 

استش2ضة و التف2وض.
:) لتقى) االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ش2ضع إ يل زوال وزنقة غيثل الط2بق)
الداضالبير2ء) (1111 (- ( (29 الرقم) (11

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: بلشقر) املهد1  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 111111 (: السيد املهد1 بلشقر)

بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) بلشقر  املهد1  السيد 
 17 5)شقة) 178)تجزئة ب2شكو ط2بق)
البير2ء) الداض  (1111 البير2ء) الداض 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) بلشقر  املهد1  السيد 
 17 5)شقة) 178)تجزئة ب2شكو ط2بق)
البير2ء) الداض  (1111 البير2ء) الداض 

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
(- بت2ضيخ) ( البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

تحت ضقم)-.
182I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

 دار الباشا
عقد تسيير حر ألصل تج2ض1))األشخ2ص)

الطبيعيو9)
عقد تسيير حر ألصل تج2ض1

 داض الب2ش2
في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة))) أعطى  (2121 29) 2ضس)
)ة)) شوكر1 الح2 ل) ( شريف) زكري2ء)
(9 (133212 ( ( للبط2قة الوطنية ضقم)
 5448 التج2ض1) ب2لسجل  املسجل 
حق) ب2لصويرة  االبتدائية  ب2ملحكمة 
التسيير الحر لألصل التج2ض1 الك2ئن)
الرحم92) عبد  زنقة  ( (21 ضقم) ب 
44111)الصويرة) (- الداخل الصويرة)
)ش2تو)) ( ( بيير لويس) املغرب للسيد)ة))
ضقم))) الوطنية  للبط2قة  )ة)) الح2 ل)
14AZ27329))ملدة)1)سنة تبتدئ  ن)
11)أبريل)2121)و تنتهي في)31) 2ضس)
  7.111 شهر1) 2122) ق2بل  بلغ 

دضهم.
183I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

BOURCHANIN
تعيي9 أعر2ء) جلس اإلداضة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,11

20800، CASABLANCA(MAROC
BOURCHANIN  »شركة  

املس2همة«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 

 BOULEVARD AHL LOGHLAM,
 AIN(SEBAA - 20000

.CASABLANCA MAROC
»تعيي9 أعر2ء  جلس اإلداضة«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 
.2213

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
املؤضخ في)11)ين2ير)2121

تقرض تعيي9 أعر2ء) جلس اإلداضة)
خالل السنوات امل2لية الت2لية:)

-) ن)2121)إلى)2124
األشخ2ص الطبيعيو9:)

اال راني))) سعيد  السيد)ة))
بصفته)ا))عرو جديد ملجلس االداضة))
والك2ئن عنوانه)ا))ب:)تجزئة  نظرون2)
ضقم)74)سيد1  عروف)21111)الداض)

البير2ء)املغرب
األشخ2ص املعنويو9:)

-
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 15 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)774582.
184I

FLASH ECONOMIE

LAV›CALL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAV›CALL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
  قره2 اإلجتم2عي: ضقم 538 زنقة 

عب2س ابن عبد املطلب حي إسيل - 
 راكش 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
119111

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 نونبر) (13
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية):
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد
 LAV’CALL:تسمية الشركة

تلميع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
السي2ضات) وغسيل  وتشميع 
تنظيف) الن2ضية،) والدضاج2ت 
واملخ2ز9) املحالت  و  الواجه2ت 

والشقق)) ق2ول)
عنوا9 املقر االجتم2عي):)ضقم)538 
حي) املطلب  عبد  ابن  عب2س  زنقة 

إسيل)-)) راكش
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 11.111 الشركة:) ضأسم2ل  : بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي
السيد كم2ل املغ2زلي):)111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة)
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (:

وصف2ت و واطن الشرك2ء)
املغ2زلي عنوانه حي) السيد كم2ل 

احن2و9)-)د ن2ت)
والع2ئلية) الشخصية  :األسم2ء)

و واطن  سير1 الشركة
املغ2زلي عنوانه حي) السيد كم2ل 

احن2و9-)د ن2ت)
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
نونبر) (31 بت2ضيخ) بمراكش  التج2ضية 

2121)تحت ضقم)2218776
185I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

BOUHAMTAIN SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
داض البر و االحس92 عم2ضة - د - ضقم 1 
ش2ضع ابن سين2 الداودي2ت  راكش ، 

41181،  راكش املغرب
BOUHAMTAIN SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 
االطلس حي تك2ديرت ا نت2نوت - 

41151 ا نت2نوت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

1761

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.BOUHAMTAIN SERVICES

غرض الشركة بإيج2ز):)

استخالص) و  اال وال  تحويل 

الفواتير

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- ا نت2نوت) تك2ديرت  حي  االطلس 

41151)ا نت2نوت املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: السيدة بوهمت2ين حبيبة)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: السيد بوهمت2ين سفي92)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

سفي92) بوهمت2ين  السيد 

عنوانه)ا))القصبة تحت2نية ا نت2نوت))

41151)ا نت2نوت املغرب.

حبيبة) بوهمت2ين  السيدة 

عنوانه)ا))القصبة تحت2نية ا نت2نوت))

41151)ا نت2نوت املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

سفي92) بوهمت2ين  السيد 

عنوانه)ا))القصبة تحت2نية ا نت2نوت))

41151)ا نت2نوت املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2 نت2نوت))بت2ضيخ)15)أبريل)

2121)تحت ضقم)73/2121.

186I

NASSIMCOMPTA sarl

STE AIT BAHSINE AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NASSIMCOMPTA sarl
 Appartement(situé(au(RDC  sis(à
 Meknès,  AL(MANSOUR 6 IMM
 A 1 Appt(N° 9 ، 50000، meknés

maroc
STE AIT BAHSINE AGRI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي خنيفرة 
امللك املسمى كوكو  زاضع تمدغ2س 
املغرب 54111  - 54111 خنيفرة  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

3761
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.AIT BAHSINE AGRI
غرض الشركة بإيج2ز):)الفالحة و)

تربية امل2شية املوازية
االولية) املع2لجة  و  الفالحة  دعم 

للمح2صيل))
التصدير و االستراد)

خنيفرة) (: املقر االجتم2عي) عنوا9 
تمدغ2س) كوكو  زاضع  املسمى  امللك 
خنيفرة)) (54111 (- ( (54111 املغرب)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: ( ب2حسي9) وليد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 1111 (: ( ب2حسي9) وليد  السيد 

بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ( ب2حسي9) وليد  السيد 

حي الرحمة زنقة)52)خنيفرة)54111 

خنيفرة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ( ب2حسي9) وليد  السيد 

حي الرحمة زنقة)52)خنيفرة)54111 

خنيفرة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (15 بت2ضيخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2121)تحت ضقم)141.

187I

س-اطلس

STE PARA TAKADOUM
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

س-اطلس

الط2بق االول الحي االداض1 ش2ضع 

الط2ئف ضقم 41 ، 23111، بني  الل 

املغرب

STE PARA TAKADOUM شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي التقدم 

ش2ضع بوزكر1 بن خلوق ضقم 94 - 

23111 بني  الل املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.5143

الع2م) الجمع  بمقت�سى 

 2121 11) 2ضس) اإلستثن2ئي2ملؤضخ في)

ذات  سؤولية) شركة  حل  تقرض 

 STE  حدودة ذات الشريك الوحيد)

PARA TAKADOUM)) بلغ ضأسم2له2)

وعنوا9  قره2) دضهم  (31.111
اإلجتم2عي حي التقدم ش2ضع بوزكر1)

بن خلوق ضقم)94)-)23111)بني  الل)

الت2م) التوقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

لنش2ط الشركة.
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حي) ب  التصفية  حدد  قر  و 
التقدم ش2ضع بوزكر1 بن خلوق ضقم)

94)-)23111)بني  الل املغرب.)
و عي9:

شنطيط) ( عبد املجيد) ( السيد)ة))
ضشيد) تجزئة  وال1  عنوانه)ا)) و 
 11 ضقم) (19 عم2ضة) الوف2ء) اق2 ة 
93112)الفنيدق املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)
لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 
و) العقود  تبليغ  و  حل  املخ2برة 

الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني  الل))بت2ضيخ)15)أبريل)

2121)تحت ضقم)381.
188I

COMPTAFFAIRES

 GROUPE SCOLAIRE
ENIGMA PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضفع ضأسم2ل الشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE ENIGMA
PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 224 

تجزئة الحرية 1 الط2بق الث2لث شقة 
ضقم 9 - 28811 املحمدية املغرب.

ضفع ضأسم2ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.25913
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم) (2121 أبريل) (19 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 
أ1  ن) دضهم«) (1.411.111«
 1.511.111« إلى) دضهم«) (111.111«
إجراء) ق2صة) ( (: طريق) عن  دضهم«)
 ع ديو9 الشركة املحددة املقداض و)

املستحقة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2ملحمدية))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)953.
189I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

المو اليكطريكال
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
ال و اليكطريك2ل شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 
 COMPLEXE AL HASSANI

 RESIDENCE(ADNANE(APPT 42
TANGER - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
115419

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (11
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
ال و) (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

اليكطريك2ل.
و) البيع  (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الشراء)والتركيب الكهرب2ئي.
(: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 COMPLEXE AL HASSANI
 RESIDENCE ADNANE APPT 42

TANGER(-(90000)طنجة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد الشيخ الحلو  حمد ا ي9:))
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
الحلو  حمد) الشيخ  السيد 
 RUE IBN  14 عنوانه)ا)) ا ي9 
 HAMDISS BD BOURGOGNE,
الداض) (CASABLANCA 91111

البير2ء))املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الحلو  حمد) الشيخ  السيد 
 RUE IBN  14 عنوانه)ا)) ا ي9 
 HAMDISS BD BOURGOGNE,
الداض) (CASABLANCA 91111

البير2ء))املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241433.

191I

KAMAR BENOUNA

 GO EXPANSION MAROC
ش م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
GO EXPANSION MAROC ش م 
م  شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 7 
اق2 ة ضا ي زنقة سبتة - 21591 

الداضالبير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

499171
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 19) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 GO (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

EXPANSION MAROC)ش م م).
املوضوع) (: غرض الشركة بإيج2ز)
 ن هده الشركة هو في كل  ن املغرب)
و الخ2ضج ا 2 لحس2به2))الخ2ص او ني2بة)

عن الغير)
امللكية) حقوق  استش2ضات  (-
املب2شرة او غير املب2شرة في ا1 شركة)
ب2لفعل)) او  وجودة  انش2ئه2  سيتم 
امل2ل) االكتت2ب فب ضاس  عن طريق 
او عن طريق االستحواد عن االسهم)

كمس2همي9 او شرك2ء)
-)اخد الفوائد  هم2 ك92 شكله2 في)
جميع العملي2ت او الشرك2ت  هم2 ك92)

املوضوع  نه2)
-اداضة و بيع املمتلك2ت)

-)شراء))بيع او تب2دل جميع القيم و)
الحقوق و  ص2لح الشرك2ت).

 7 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 21591 (- سبتة) زنقة  ضا ي  اق2 ة 

الداضالبير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
(-

 PROMAN الشركة)
 111 بقيمة) (EXPANSION : 4.999

دضهم.
 IMPACT الشركة)
 111 بقيمة) (CONSULTING : 1

دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
 PROMAN ( الشركة)
س92) عنوانه)ا)) (EXPANSION
 14111 ( اللوبير) ليوديت   وضيس 

 2نسك فرنس2.
 IMPACT الشركة)
س92) عنوانه)ا)) (CONSULTING
 14111 ( اللوبير) ليوديت   وضيس 

 2نسك فرنس2.
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والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ملبير  سيدضك  السيد 

فرنس2)75111)فرنس2 فرنس2

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 15 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)774545.

191I

segex

ASF GLOBAL-ISTITMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،

30000، fes(MAROC

ASF(GLOBAL-ISTITMAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الط2بق 

األض�سي ضقم 28 ش2ضع س92 لويس 

طريق عي9 شقف ف2س - 31111 

ف2س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67391

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 ASF (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.GLOBAL-ISTITMAR

غرض الشركة بإيج2ز):) قهى.

الط2بق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

لويس) س92  ش2ضع  (28 ضقم) األض�سي 

 31111 (- ف2س) شقف  عي9  طريق 

ف2س املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد  حمد فياللي  فيد):))511 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: السيد عبد االله الجن2تي)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

فياللي  فيد) السيد  حمد 

 2 اق2 ة املحمي) (1 الشقة) عنوانه)ا))

أ تجزئة خديجة زواغة ف2س)31111 

ف2س املغرب.

الجن2تي) االله  عبد  السيد 
عنوانه)ا))بلوك)7)ضقم)8)حي املرابطي9)

ف2س) (31111 ف2س) ابراهيم  سيد1 

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

فياللي  فيد) شيم2ء) السيدة 

عنوانه)ا))72)أ تجزئة املنتزه)2)شقة)2 

ثغ2ث ف2س)31111 111)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1884.

192I

س-اطلس

OUZOUD CARREAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

س-اطلس

الط2بق االول الحي االداض1 ش2ضع 

الط2ئف ضقم 41 ، 23111، بني  الل 

املغرب

OUZOUD CARREAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي شقة 

سفلية ب2لقراقب الن2عمية جم2عة 

سيد1 ج2بر  - 23111 بني  الل 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

11329

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.OUZOUD CARREAUX

غرض الشركة بإيج2ز):)بيع جميع)

 ستلز 2ت زليج و الحم2م.

شقة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

جم2عة) الن2عمية  ب2لقراقب  سفلية 

بني  الل) (23111 (- ( ج2بر) سيد1 

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: لحسن) سوه2ل  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: السيدة سوه2ل  نصوض)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد سوه2ل لحسن عنوانه)ا))
 18 ضقم) ش2ضع ابو العالء) (2 الع2 رية)

23111)بني  الل)))املغرب.

السيد سوه2ل  نصوض عنوانه)ا))
  2 الع2 رية) (18 ضقم) ش2ضع ابو العالء)

23111)بني  الل)))املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد سوه2ل لحسن عنوانه)ا))
 18 ضقم) ش2ضع ابو العالء) (2 الع2 رية)

23111)بني  الل)))املغرب

السيد سوه2ل  نصوض عنوانه)ا))
  2 الع2 رية) (18 ضقم) ش2ضع ابو العالء)

23111)بني  الل)))املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني  الل))بت2ضيخ)15)أبريل)

2121)تحت ضقم)434.

193I

IBK Consulting

2H-SPACE-BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IBK Consulting

 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A

 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc

2H-SPACE-BAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 41 

حي جعنوج اغروض اك2دير  - 8111 

اك2دير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

47185

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.2H-SPACE-BAT

ت2سيس) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

شركة دات املسؤولية املحدودة).
 41 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

 8111 (- ( حي جعنوج اغروض اك2دير)

اك2دير املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: الواحد1) حسن  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد حميد ف2ضس):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 (: الواحد1) حسن  السيد 

بقيمة)111)دضهم.

511)بقيمة) (: السيد حميد ف2ضس)

111)دضهم.
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والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد حسن الواحد1))عنوانه)ا))
ايت  لول) الط2هر  قصبة  (15 بلوك)

8111)اك2دير املغرب.

السيد حميد ف2ضس عنوانه)ا)))حي)

جعنوج اغروض اك2دير)8111)اك2دير)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد حسن الواحد1 عنوانه)ا))
ايت  لول) الط2هر  قصبة  (15 بلوك)

8111)اك2دير املغرب

السيد حميد ف2ضس عنوانه)ا)))حي)

جعنوج اغروض اك2دير)8111)اك2دير)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( ب2ك2دير) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)99189.

194I

CHETTIOUI AHMED

MHT AGRI
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي املسيرة الخرراء,م/ا,ش2ضع 
11,ضقم 34 ، 92151، القصر الكبير 

املغرب

MHT AGRI شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض عالك 

جم2عة و قي2دة سوق طلبة - 92151 

القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

2933

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 MHT (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.AGRI
بيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

االلي2ت الفالحية.
عنوا9 املقر االجتم2عي):)دواض عالك)
جم2عة و قي2دة سوق طلبة)-)92151 

القصر الكبير املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: الفقير  حمد) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) الفقير  حمد  السيد 
دواض الرك2كدة جم2عة و قي2دة سوق)
الطلبة)92151)القصر الكبير املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) الفقير  حمد  السيد 
دواض الرك2كدة جم2عة و قي2دة سوق)

الطلبة)9151)القصر الكبير املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لقصر الكبير)

أبريل)2121)تحت ضقم)277.
195I

CHETTIOUI AHMED

DWICH TRANS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخرراء,م/ا,ش2ضع 

11,ضقم 34 ، 92151، القصر الكبير 
املغرب

DWICH TRANS شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض 

برواكة جم2عة الزوادة قي2دة سيد1 

سال ة - 92151 القصر الكبير 
املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
2931

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (17
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.DWICH TRANS
تج2ضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
واملنتج2ت) الغذائية  املواد  وتوزيع 

الغذائية الزضاعية.
دواض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
برواكة جم2عة الزوادة قي2دة سيد1)
الكبير) القصر  (92151 (- سال ة)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: السيد ضشد1 الدويش)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد ضشد1 الدويش عنوانه)ا))
قي2دة) الزوادة  جم2عة  برواكة  دواض 
92151)القصر الكبير) سيد1 سال ة)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد ضشد1 الدويش عنوانه)ا))
قي2دة) الزوادة  جم2عة  برواكة  دواض 
92151)القصر الكبير) سيد1 سال ة)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لقصر الكبير)

أبريل)2121)تحت ضقم)276.
196I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

LNK INVEST 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CASABLANCA CONSULTING
GROUP

 RUE(SIJILMASSA- 91
 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،
CASABLANCA MAROC

 LNK INVEST  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زاوية ش2ضع 
اللة الي2قوت و زنقة العرع2ض، 9 

إق2 ة ك2ليس، الط2بق الرابع الشقة 
( ( ( ضقم 17 )

 - 21111 الداض البير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

499855
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 11) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 LNK ( (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

. INVEST
(: بإيج2ز) الشركة  غرض 
أشك2له))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) بك2فة  ( العق2ض1) -االنع2ش 
-)اقتن2ء)أ1 عق2ضات حررية أو قروية)
تأجيره2) بهدف  غير  بنية  أو   بنية 
وإع2دة بيعه2 كم2 هي أو بعد التحويل))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
للهندسة) الع2 ة  الشركة  (-
الع2 ة) البن2ء) وأعم2ل  املدنية 
املهن))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) وجميع  الخ2صة  أو 
العملي2ت) جميع  (، ع2م) وبشكل  (-
أوغير) امل2لية،العق2ضية  (، التج2ضية)
بشكل  ب2شر) املتعلقة  (، العق2ضية)
كلًي2 أو جزئًي2 بأحد) (، أو غير  ب2شر)
وبعملي2ت  م2ثلة) الشركة  أهداف 
املحتمل) والتي  ن  صلة  ذات  أو 
والشؤو9) والتنمية  النمو  تعزز  أ9 

االجتم2عية..
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زاوية) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ش2ضع اللة الي2قوت و زنقة العرع2ض،)9 
الط2بق الرابع الشقة) إق2 ة ك2ليس،)

ضقم)17     
)-)21111)الداض البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 411 ( (: بوضعم) الحسي9  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 411 ( (: بندعداع) نبيل  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

حصة) (211 ( (: السيد كريم انك2ض)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد الحسي9 بوضعم عنوانه)ا))
 .83 78،ضقم) اليوسفية،زنقة) دضب 

21111)داض البير2ء)املغرب.
عنوانه)ا)) بندعداع  نبيل  السيد 
الحصن ت2ضودانت.)61111)ت2ضودانت)

املغرب.
زنقة) السيد كريم انك2ض عنوانه)ا))
البير2ء) الداض  (21111 بولو.) كولو 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد الحسي9 بوضعم عنوانه)ا))
 .83 78،ضقم) اليوسفية،زنقة) دضب 

21111)داض البير2ء)املغرب
عنوانه)ا)) بندعداع  نبيل  السيد 
الحصن ت2ضودانت.)61111)ت2ضودانت)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775164.
197I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(9ائتم2نية الثقة العيو

LAAYOUNE

ISMOUN PECHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE 9ائتم2نية الثقة العيو
CONFIANCE LAAYOUNE

ش2ضع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيو9 ، 72111، املر�سى العيو9 

املغرب
ISMOUN PECHE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : زنقة 

سيد1 افني تجزئة  املسيرة الخرراء  
املر�سى  العيو9 - 71112 املر�سى 

العيو9  املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
.11181

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تقرض حل) (2121 29) 2ضس) املؤضخ في)
ذات) شركة  ( (ISMOUN PECHE
ضأسم2له2) املحدودة  بلغ  املسؤولية 
وعنوا9  قره2) دضهم  (11.111
تجزئة)) افني  سيد1  زنقة  اإلجتم2عي 
(- العيو9) ( املر�سى) ( املسيرة الخرراء)
71112)املر�سى العيو9))املغرب نتيجة)

لنه2ية النش2ط.
و عي9:

و) الجمر1  ( ابراهيم) السيد)ة))
زنقة) الخرراء) املسيرة  عنوانه)ا))
العيو9)) املر�سى  (1667 ضقم) الرب2ط 
املغرب) العيو9  املر�سى  (711112

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)
زنقة) وفي  (2121 29) 2ضس) بت2ضيخ)
سيد1 افني تجزئة))املسيرة الخرراء))
املر�سى) (71112 (- العيو9) ( املر�سى)

العيو9 املغرب.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1243/2121.
198I

FICODEF

YAABA TRADING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FICODEF
ضقم 9 إق2 ة أ نية ش2ضع الجيش 

امللكي ، 31111، ف2س املغرب
YAABA TRADING شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : تجزئة 
الوف2ء 2 ش2ضع األ ل ضقم 33 إق2 ة 
أسم2ء،  تجر 31،   - 31111 ف2س 

املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
.46237

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
2121)تقرض حل) 19)شتنبر) املؤضخ في)
ذات) شركة  (YAABA TRADING
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 
 111.111 ضأسم2له2) الوحيد  بلغ 
اإلجتم2عي) وعنوا9  قره2  دضهم 
 33 ش2ضع األ ل ضقم) (2 تجزئة الوف2ء)
 31111 (- ( ( (،31 إق2 ة أسم2ء،) تجر)
املتجر) إلغالق  نتيجة  املغرب  ف2س 
الج2ض1،) النش2ط  إنعدام  بسبب 

وتراكم الخس2ئر.
و عي9:

))الحك2ز1 العلو1) ( السيد)ة))أ ل)
زنقة  صطفى) (38 عنوانه)ا)) و 
ف2س) (31111 بدض) حي  الجع2يد1 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)
تجزئة) وفي  (2121 شتنبر) (19 بت2ضيخ)
إق2 ة) (33 ش2ضع األ ل ضقم) (2 الوف2ء)
ف2س) (31111 (- ( ( (،31 أسم2ء،) تجر)

املغرب.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1887/21.
199I

ML EXPERTS

CYNOSURE MAROC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير السنة امل2لية

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
CYNOSURE MAROC »شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: طريق 

از وض2، ضقم 41 ، عي9 الدي2ب - - 

الداض البير2ء  املغرب.

»تغيير السنة امل2لية«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.295293

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)18) 2ضس)2121

إلى  ن) تقرض تغيير السنة امل2لية:)

كل) ديسمبر  ن  (26 إلى) ديسمبر  (27

ع2م).

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

 18 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)773818.

211I

FAD CONSULTING

تيلوم كابيتال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FAD CONSULTING

  rue(ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier(BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay(Hassani ،

20200، Casablanca(MAROC

تيلوم ك2بيت2ل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة سمية 

إق2 ة شهرزاد 3 الط2بق 5 الرقم 22 

ب2مليي الداض البير2ء - 21341  الداض 

البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

419971

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2118 يوليوز) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

تيلوم) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

ك2بيت2ل.

اإلنع2ش) (: غرض الشركة بإيج2ز)

العق2ض1)ـ) ق2ولة أشغ2ل البن2ء.

زنقة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 5 الط2بق) (3 شهرزاد) إق2 ة  سمية 

(- البير2ء) الداض  ب2مليي  (22 الرقم)

21341))الداض البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: احس2ين) السيد  روا9 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: السيد عبد الكريم ج2بر)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد  روا9 احس2ين عنوانه)ا))

7)و)9)ش2ضع  وال1 ادضيس األول الداض)

البير2ء) الداض  ( (21111 البير2ء)

املغرب.

السيد عبد الكريم ج2بر عنوانه)ا))

الداض) ك2ليفوضني2  أكوك  تجزئة  (33

البير2ء) الداض  ( (21151 البير2ء)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد  روا9 احس2ين عنوانه)ا))

7)و)9)ش2ضع  وال1 ادضيس األول الداض)

البير2ء) الداض  ( (21111 البير2ء)

املغرب

السيد عبد الكريم ج2بر عنوانه)ا))

الداض) ك2ليفوضني2  أكوك  تجزئة  (33

البير2ء) الداض  ( (21151 البير2ء)

املغرب

(- بت2ضيخ) ( تم اإليداع الق2نوني ب-)

تحت ضقم)-.

211I

IBK Consulting

 UNION DE TRAVAUX ET
COMMERCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
 UNION DE TRAVAUX ET
COMMERCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 57 

تجزئة ب2 ت2سيال الدشيرة الجه2دية 
انزك92 - 8111 اك2دير املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.47121
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)11) 2ضس)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
ت2سيال الدشيرة) 57)تجزئة ب2) »ضقم)
اك2دير) (8111 (- انزك92) الجه2دية 
» جمع الصن2عي اك2دير) إلى) املغرب«)
(- تك2ديرت جم2عة دضاضكة اك2دير) (39

8111)اك2دير))املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( ب2ك2دير) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1388.
212I

fimacoc

شركة االنعاش العقاري مسافر                 
 STE PROMOTION

IMMOBILIERE MOUSSAFIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fimacoc
 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes(maroc
شركة االنع2ش العق2ض1  س2فر                 

 STE PROMOTION
 IMMOBILIERE MOUSSAFIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة 

 طرا9 خليل  طرا9  لعب الخيل 

الط2بق االول  كتب ضقم 5 اق2 ة 

فر2ء نوض ف2س ف2س 31111 ف2س 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67411

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

 STE(((((((((((((((((االنع2ش العق2ض1  س2فر

 PROMOTION IMMOBILIERE

.MOUSSAFIR

:) نعش) بإيج2ز) الشركة  غرض 

عق2ض1).
زنقة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الخيل) خليل  طرا9  لعب   طرا9 

اق2 ة) (5 ضقم) االول  كتب  الط2بق 

ف2س) (31111 نوض ف2س ف2س) فر2ء)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد  س2فر سعيد):))611)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 411 ( (: ( حس2م) السيد  س2فر 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) سعيد  السيد  س2فر 
اقمة) الرشيد  ه2ضو9  زنقة  (16 ضقم)

اسطوضي2 الشقة)2)م ج ف2س)31111 

ف2س املغرب.

عنوانه)ا)) حس2م  السيد  س2فر 
زنقة) (2 الشقة) (1 اسطوضي2) اق2 ة 

 31111 ف2س) ج  م  الرشيد  ه2ضو9 

ف2س املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) سعيد  السيد  س2فر 
اقمة) الرشيد  ه2ضو9  زنقة  (16 ضقم)

اسطوضي2 الشقة)2)م ج ف2س)31111 

ف2س املغرب

عنوانه)ا)) حس2م  السيد  س2فر 

زنقة) (2 الشقة) (1 اسطوضي2) اق2 ة 

 31111 ف2س) ج  م  الرشيد  ه2ضو9 

ف2س املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1911.

213I

COMPTE A JOUR

PATISSERIE THAFQONT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

PATISSERIE THAFQONT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

الفيض - 62111 الن2ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

21849

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.PATISSERIE THAFQONT

غرض الشركة بإيج2ز):) خبزة.

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الفيض)-)62111)الن2ظوض املغرب.
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أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

((: ( الدين) نوض  ( املخلوفي) السيد 

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الدين)) نوض  ( املخلوفي) السيد 

الفيض) لحسن  اوالد  عنوانه)ا))

62111)الن2ظوض املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

الدين)) نوض  ( املخلوفي) السيد 

الفيض) لحسن  اوالد  عنوانه)ا))

62111)الن2ظوض املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)15)أبريل)

2121)تحت ضقم)658.

214I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 SICAV ATTIJARI 

PATRIMOINE VALEURS
إعال9  تعدد القراضات

 ATTIJARI PATRIMOINE«

»VALEURS

شركة استثم2ض ذات ضسم2ل  تغير 

الك2ئن  قره2 : الداض البير2ء- 416، 
زنقة  صطفى املع2ني 

تعديـالت نظ2 يــة

I-))إ9 الجمعية الع2 ة غير الع2دية)

2118)وب2قتراح) 4)يوليوز) املنعقدة في)

 ن  جلس اإلداضة،)قرضت تعديل:

قيمة التصفية األصلية؛) (•

أهـداف التدبير؛ (•

استراتيجية االستثم2ض؛ (•

ودضجة) االستثم2ض  •) جـ2ل 

في  ختلف) للمخ2طر  التعرض 

األسواق؛

للنظ2م) التالز ي  التعديل  (•

األس2�سي.))

األس2�سي) النظ2م  اعتم2د  تم  (-II

طرف الهيأة املغربية لسوق الرس2 يل)

 2121 17) 2ضس) بت2ضيخ) (» (AMMC«

 .GP21161(تحت ضقم

الق2نوني) ب2إليداع  القي2م  تم  (-III

املحكمة) لدى  الربط  بكت2بة 

 21 ( بت2ضيخ) البير2ء) للداض  التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775192. 

)عن املستخلص والبي2ن2ت

215I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(9ائتم2نية الثقة العيو

LAAYOUNE

MECASOUDURE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE 9ائتم2نية الثقة العيو

CONFIANCE LAAYOUNE

ش2ضع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيو9 ، 72111، املر�سى العيو9 

املغرب

MECASOUDURE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة 

أبو الطيب املتنبي ضقم 25 املر�سى 
العيو9 - 71112 املر�سى العيو9 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36275

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MECASOUDURE

إصالح) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
وصي2نة جميع املركب2ت اآللية.جميع)

أعم2ل الخراطة واللح2م......
زنقة أبو) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
الطيب املتنبي ضقم)25)املر�سى العيو9)

-)71112)املر�سى العيو9 املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: السيد عمرو اسم2عيلي)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد عمرو اسم2عيلي عنوانه)ا))
حي النهرة زنقة افرا9 ضقم)58)املر�سى))
العيو9) املر�سى  (711112 العيو9)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد عمرو اسم2عيلي عنوانه)ا))
حي النهرة زنقة افرا9 ضقم)58)املر�سى))
العيو9) املر�سى  (71112 العيو9)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1261/2121.
216I

ML EXPERTS

VALGREEN
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
VALGREEN شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع جو9 
جوضس ، غوتيي، الط2بق الس2دس 
، ضقم 12 - 21111 الداض البير2ء  

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

496635

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 11) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.VALGREEN

تأجير أو) ( (: غرض الشركة بإيج2ز)

والتج2ضية) الصن2عية  املب2ني  توفير 

واملهنية والسكنية.

وتوزيع) وتنفيذ  وإنت2ج  تصميم  (•

في) أشك2له2  بجميع  املنتج2ت  جميع 

قط2ع العق2ضات.

•)الترويج العق2ض1.

•)التداول.

•)استيراد و تصدير؛

املع2 الت) جميع  أعم  وبشكل  (•

واإلعالنية) والتج2ضية  امل2لية 

واملنقولة) والعق2ضية  والصن2عية 

قد) التي  املع2 الت  غيره2  ن  أو 

أو) أعاله  إليه  املش2ض  ب2لك2ئن  تتعلق 

أو) توسيعه  تسهل  أ9  املحتمل   ن 

تطويره..

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الط2بق) غوتيي،) (، جوضس) جو9 
الداض) (21111 (- (12 ضقم) (، الس2دس)

البير2ء))املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 611.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

 8 عنوانه)ا)) ( السيد سعد بنيس)

ش2ضع عزيمة)،)الوازيس)21111)الداض)

البير2ء))املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:



9841 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

 8 عنوانه)ا)) ( السيد سعد بنيس)

ش2ضع عزيمة)،)الوازيس)21111)الداض)

البير2ء))املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 29 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)772285.

217I

SOLUCIA EXPERTISE

 ATLAS EQUIPEMENTS ET
SERVICES

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

 ATLAS EQUIPEMENTS ET

SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 11 
زنقة عزيز بالل الط2بق الخ2 س, 

املع2ضيف - 21331 الداض البير2ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

 511133

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 ATLAS(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.EQUIPEMENTS ET SERVICES

استيراد) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

وتوزيع  عدات املط2عم.
 11 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
الخ2 س,) الط2بق  بالل  عزيز  زنقة 

البير2ء) الداض  (21331 (- املع2ضيف)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: ( الص2ئغ) السيد  روا9 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد ادضيس ايت لحبيب)):))491 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ( السيد  روا9 الص2ئغ)
نيس) ش2ضع  و  السجلم2�سي  زاوية 
ط2بق)15)شقة)14)اق2 ة النوض ند1)
الداض البير2ء) (21111 ( بوضكو9) (11

املغرب.
لحبيب)) ايت  ادضيس  السيد 
ع) م  ب  (9 قط2ع) (226 عنوانه)ا))

 كن2س)51111) كن2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد  روا9 الص2ئغ)
نيس) ش2ضع  و  السجلم2�سي  زاوية 
ط2بق)15)شقة)14)اق2 ة النوض ند1)
الداض البير2ء) (21111 ( بوضكو9) (11

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775551.

218I

COMPTE A JOUR

NAJIHAD
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

NAJIHAD شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي سيد1 
عثم92 زايو - 62111 الن2ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
21865

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 19) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.NAJIHAD
نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البر2ئع لحس2ب الغير).
عنوا9 املقر االجتم2عي):)حي سيد1)
عثم92 زايو)-)62111)الن2ظوض املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: السيد نجيم اسعيد1)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد نجيم اسعيد1 عنوانه)ا))

الن2ظوض)62111)الن2ظوض املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد نجيم اسعيد1 عنوانه)ا))

الن2ظوض)62111)الن2ظوض املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)16)أبريل)

2121)تحت ضقم)674.
219I

nador conseil sarl au

OMNIA RECYCLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
OMNIA RECYCLAGE   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي املط2ض 

ايلو 27 القطعة 94 - 62111 
الن2ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
21979

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.  OMNIA RECYCLAGE
استيراد،) (: غرض الشركة بإيج2ز)
تدوير) وإع2دة  ،) ع2لجة  تصدير)

املنسوج2ت املستعملة.
حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 62111 (- (94 القطعة) (27 املط2ض ايلو)

الن2ظوض املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 511 ( (: نوضالدين) السيد  قرني 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 511 ( (: ( ضشيد) كوجيل  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
نوضالدين)) السيد  قراني 
عنوانه)ا))دواض  وس2تن ح2�سي برك92))

62111)الن2ظوض املغرب).
عنوانه)ا)) ( ضشيد) كوجيل  السيد 
 62111 ( تيزطوطي9) اوشيخن  دواض 

الن2ظوض املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد  قراني نوضالدين عنوانه)ا))
 62111 ( دواض  وس2تن ح2�سي برك92)

الن2ظوض املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)15)أبريل)

2121)تحت ضقم)769.
211I



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9842

CCJF

 FINE BISCUITS COMPANY 

FBC باختصار
تأسيس شركة املس2همة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

 FINE BISCUITS COMPANY 

ب2ختص2ض FBC »شركة املس2همة« 

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 92 ش2ضع 

املق2و ة، الط2بق األول. -، 21111 

الداض البير2ء املغرب

إعال9 عن تأسيس » شركة 

املس2همة«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.499717

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (23

األس2�سي لشركة املس2همة ب2ملميزات)

الت2لية:

شكل الشركة):)شركة املس2همة).

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 FINE ( (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

ب2ختص2ض) (BISCUITS COMPANY

.FBC

تصنيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

(، الج2ف) الكعك  أو  البسكويت 

الرق2ئق و الكعك.

92)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)

 21111 (- األول.) الط2بق  املق2و ة،)

الداض البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 311.111 ويبلغ ضأسم2ل الشركة)

دضهم،

 قسم ك2لت2لي:

 NUTRIS GROUP :  296(الشركة

حصة بقيمة)1.111)دضهم للحصة).

 ANOUAR INVEST :  1 الشركة)

حصة بقيمة)1.111)دضهم للحصة).

 1 ( (: بوتكرا1) اله2شمي  السيد 

حصة بقيمة)1.111)دضهم للحصة).

السيد ابراهيم بوتكرا1):))1)حصة)

بقيمة)1.111)دضهم للحصة).

1)حصة) ( (: السيد حسن بوتكرا1)

بقيمة)1.111)دضهم للحصة).

أعر2ء) جلس) أو  املتصرفو9 

الرق2بة:)

بوتكرا1) اله2شمي  السيد 

بصفته)ا))ضئيس  دير ع2م عنوانه)ا))

 21111 16)ش2ضع ام كلتوم حي لوبيز)

الداضالبير2ء)املغرب

السيد ابراهيم بوتكرا1 بصفته)ا))

طريق) (15.5 كلم)  تصرف عنوانه)ا))

الداضالبير2ء) (21111 الجديدة)

املغرب

السيد حسن بوتكرا1 بصفته)ا))

زنقة) (23-25 عنوانه)ا))  تصرف 

 21111 بولو) ب2ك2تيل  تجزئة  (11

الداضالبير2ء)املغرب

 راقب أو  راقبي الحس2ب2ت):

 SM SOUTH CAPITAL الشركة)

الحس2ب2ت) )ا)بصفته  راقب 

الراشد) ش2ضع  حمد  عنوانه)ا))

21111)الداض البير2ء)املغرب

األس2�سي) النظ2م   قتري2ت 

توزيع) و  االحتي2طي  بتكوين  املتعلقة 

األضب2ح):

اإلدخ2ض) لتكوين  ب2مل2ئة  (5

اإلحتي2طي و الب2قي يتم توزيعه حسب)

قراضات الجمع

الع2م الع2د1 السنو1.)

املنصوص) الخ2صة  اإل تي2زات 

عليه2 لكل شخص):

ال �سيء.

بقبول)  قتري2ت  تعلقة 

تفويت) لهم  املخول  األشخ2ص 

األسهم وتعيي9 جه2ز الشركة املخول)

له البث في طلب2ت القبول):

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 21 بت2ضيخ) البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775154.

211I

CABINET OUASSI

 ZOLA CAT

CONSTRUCTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CABINET OUASSI

عم2ضة كو رزيد ش2ضع الحرية ط2بق 

االول  كتب ضقم 3 املدينة الجديدة 

، 46111، اسفي املغرب

  ZOLA CAT CONSTRUCTION

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : عم2ضة 16 

شقة ضقم 11 ش2ضع  وال1 يوسف  - 

46111 اسفي املغرب .

قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

.7665

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

2121)تقرض حل) 13)دجنبر) املؤضخ في)

  ZOLA CAT CONSTRUCTION

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات)

ضأسم2له2) الوحيد  بلغ  الشريك 

وعنوا9  قره2) دضهم  (111.111

 11 ضقم) شقة  (16 عم2ضة) اإلجتم2عي 

ش2ضع  وال1 يوسف))-)46111)اسفي)

املغرب))نتيجة لعجز في السيولة).

و عي9:

و) ( فريد) ( الوعدود1) السيد)ة))

 11 ضقم) شقة  (16 عم2ضة) عنوانه)ا))

اسفي) (46111 يوسف) ش2ضع  وال1 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

بت2ضيخ)13)دجنبر)2121)وفي عم2ضة)16 

(- ش2ضع  وال1 يوسف) (11 شقة ضقم)

46111)اسفي املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (14 بت2ضيخ) ( االبتدائية بآسفي)

2121)تحت ضقم)115.

212I

SOLUCIA EXPERTISE

INNOMARK
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

INNOMARK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 11 
زنقة عزيز بالل الط2بق الخ2 س, 

املع2ضيف - 21331 الداض البير2ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

 511191

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.INNOMARK

وك2لة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

االتص2الت الرقمية.
 11 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
الخ2 س,) الط2بق  بالل  عزيز  زنقة 

البير2ء) الداض  (21331 (- املع2ضيف)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

511)حصة) ( (: ( السيد ا ي9 الت2قي)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

بوتشيش:)) الق2دير1  السيد  ع2ذ 

511)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
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عنوانه)ا)) ( الت2قي) ا ي9  السيد 

الض يط2ج)) االخرر  الطريق  17) مر 

21111)الداض البير2ء)املغرب.

بوتشيش)) الق2دير1  السيد  ع2ذ 

العمر1  داغ) اوالد  دواض  عنوانه)ا))

21111)الداض البير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ( الت2قي) ا ي9  السيد 

الض يط2ج) االخرر  الطريق  17) مر 

21111)الداض البير2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775549.

213I

FLASH ECONOMIE

LES AGREGATS AL HAMD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

LES AGREGATS AL HAMD

 شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضأسم2له111111:2 دضهم 

  قره2 اإلجتم2عي: تجزئة  لك 

الشيخ أسم2ء 2 ضقم 5 -  الجديدة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

15759

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ بت2ضيخ)25) 2ضس)2121))قرض

للشركة)) ( تحويل املقر االجتم2عي) (

 43 ضقم) عم2ضة  السالم  إق2 ة  إلى 

ش2ضع جبر9 خليل جبرا9) (3 الط2بق)

-))الجديدة

النظ2م) 4) ن  الفصل) تعديل 

األس2�سي للشركة)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

15)أبريل) االبتدائية ب2لجديدة بت2ضيخ)

2121)تحت ضقم)26319.

215I

ADYEL(&(ASSOCIES

SIGMA CP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق2نوني للشركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc

SIGMA CP  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوا9  قره2 االجتم2عي 131 ش2ضع 

انف2، العم2ضة ازير. الرقم 11 ب - 

21111 الداض البير2ء .

تحويل الشكل الق2نوني للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 -.

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)11)دجنبر)2121)تم تحويل)

الشكل الق2نوني للشركة  ن)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 25 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

فبراير)2121)تحت ضقم)767462.

216I

AZ GESTION

SUSHI FACTORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ GESTION

ش2ضع ولد سيد1 ب2ب2 اق2 ة املجد 
 tetouan، 93000، tatouan 1ضقم

املغرب

SUSHI FACTORY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

الق2هرة اق2 ة 8 سليم الط2بق 

االض�سي  - 93111 تطوا9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

29183

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 SUSHI(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.FACTORY
غرض الشركة بإيج2ز):) طعم.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الط2بق) سليم  (8 اق2 ة) الق2هرة 

االض�سي))-)93111)تطوا9 املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 511 ( (: ودغير1) السيد  حمد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيد جم2ل الس2يح):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
 511 (: ودغير1) السيد  حمد 

بقيمة)111)دضهم.
السيد جم2ل الس2يح):)511)بقيمة)

111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) ودغير1  السيد  حمد 
االداضسة) حي  س  عم2ضة  (1 شقة)

31141)ف2س املغرب.
عنوانه)ا)) الس2يح  جم2ل  السيد 
التقدم) (71 ضقم) الوضود   جموعة 

11211)الرب2ط املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ودغير1  السيد  حمد 
االداضسة) حي  س  عم2ضة  (1 شقة)

31141)ف2س املغرب
عنوانه)ا)) الس2يح  جم2ل  السيد 
التقدم) (71 ضقم) الوضود   جموعة 

11211)الرب2ط املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (15 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2121)تحت ضقم)1856.

217I

acostafer

SOGIMET
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

acostafer
 N 205 MAG(HAY(AL(AMAL 2

SBZ ، 50000، MEKNES(MAROC
sogimet شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 132 
ضي2ض األسم2عيلية - 51111  كن2س 

املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.47659

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تمت) (2121 11) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):
ادضيس أ زي92) )ة)) تفويت السيد)
الحسني)1.111)حصة اجتم2عية  ن)
أصل)1.111)حصة لف2ئدة))السيد))ة))
11) 2ضس) عبد الكريم شكر1 بت2ضيخ)

.2121
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)1975.

218I

FIGENOR

.BEST SISTERS - SARL, A.U
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

 .BEST(SISTERS - SARL, A.U
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زاوية 

ش2ضع زضقطوني و عالل بن عبدهللا - 
62111 الن2ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
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 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

21975

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 BEST (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

..SISTERS(-(SARL,(A.U

االنع2ش) (: غرض الشركة بإيج2ز)

العق2ض1.

زاوية) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- ش2ضع زضقطوني و عالل بن عبدهللا)

62111)الن2ظوض املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

4.111.111)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد ته2 ي اليحي2و1):))41.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد ته2 ي اليحي2و1 عنوانه)ا))

 6 ضقم) ت2شفي9  بن  يوسف  ش2ضع 

62111)الن2ظوض املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد ته2 ي اليحي2و1 عنوانه)ا))

 6 ضقم) ت2شفي9  بن  يوسف  ش2ضع 

62111)الن2ظوض املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)تحت ضقم)792.

219I

BOUCHTA COMPTA

FRUITS BNI ARROUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

FRUITS BNI ARROUS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي س2حة 

الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اق2 ة 

القدس ضقم 34  - 9111 طنجة  

املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.117181

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تمت) (2121 18) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):

تفويت السيد))ة)))اال ي9 اخريف))

أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (1.111

)ة)) السيد) ( لف2ئدة) حصة  (1.111

18) 2ضس) بت2ضيخ) ( املنتهى) لحسن 

.2121

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (12 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3171.

221I

اوضو افريك إكسبير

 JM FOURNITURES ET
BUREAUTIQUE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

اوضو افريك إكسبير
ضقم 256 ش2ضع اإلدضي�سي، تجزئة 

صوفي2 الوضدة، ت2ضكةـ ـ  راكش ، 

41111،  راكش املغرب

 JM FOURNITURES ET

BUREAUTIQUE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 االجتم2عي كتبية 
ضقم 14 طريق اسفي تجزئة املس2ض 
 راكش - 41111  راكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

116173
الشريك) قراض  بمقت�سى 
ين2ير) (28 في) املؤضخ  الوحيد 
الشركة) تسمية  تغيير  تم  (2121
 JM FOURNITURES ET«  ن)
 SPINELLE« إلى) (»BUREAUTIQUE

. »BY JM
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
19) 2ضس) بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)3452.
221I

LA(MAISON(DE(L’ENTREPRENEUR

MICROLESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE(RUE(MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE(pETIT
 PARADIS, 7EME(ETAGE ،

20330، CASABLANCA(MAROC
MICROLESS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تق2طع 

زنقة  وزاض و ش2ضع آنف2 إق2 ة لوبتي 
ب2ضاد1 ط2بق 7 - 21331  الداض 

البير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

499189
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 24) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MICROLESS

ت2جر) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

أجهزة كمبيوتر)،)بيع ب2لجملة ملعدات)

املعلو 2ت واالتص2الت.

تق2طع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
زنقة  وزاض و ش2ضع آنف2 إق2 ة لوبتي)

الداض) ( (21331 (- (7 ط2بق) ب2ضاد1 

البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 331 ( (: الخرر1) اشرف  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

العثم2ني:)) الي2س  السيد  حمد 

331)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

 341 ( (: هوش2م) يونس  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد اشرف الخرر1 عنوانه)ا))
ليراك) واد  لوية  (15 ضقم) (15 عم2ضة)

االلفة البير2ء)21111)الداض البير2ء)

املغرب.

العثم2ني) الي2س  السيد  حمد 

سيتي) كولف  بوسكوضة  ( عنوانه)ا))

املدينة الخرراء) (1 58)ب ش) عم2ضة)

 21111 البير2ء) النواصر  بوسكوضة 

الداض البير2ء)املغرب.

عنوانه)ا)) هوش2م  يونس  السيد 

 2 ط2بق) (1511 عم2ضة) سيتي  كولف 

بوسكوضة) املدينة الخرراء) (11 شقة)

الداض) (21111 البير2ء) النواصر 

البير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد اشرف الخرر1 عنوانه)ا))
ليراك) واد  لوية  (15 ضقم) (15 عم2ضة)

الداض) (21111 البير2ء) االلفة 

البير2ء)املغرب

العثم2ني)) الي2س  السيد  حمد 

سيتي) كولف  بوسكوضة  عنوانه)ا))

املدينة الخرراء) (1 58)ب ش) عم2ضة)

 21111 البير2ء) النواصر  بوسكوضة 

الداض البير2ء)املغرب.
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ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
(- بت2ضيخ) ( البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

تحت ضقم)-.
222I

acostafer

ORTRA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

acostafer
 N 205 MAG(HAY(AL(AMAL 2

SBZ ، 50000، MEKNES(MAROC
ORTRA شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 
املسيرة جم2عة أوضدزغ غفس12  - 

34111 ت2ون2ت املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.1621

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تمت) (2121 24) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):
اللطيف) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتم2عية  ن) (1.111 الواضثي)
أصل)1.111)حصة لف2ئدة))السيد))ة))
24) 2ضس) عبد الكريم شكر1 بت2ضيخ)

.2121
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (13 بت2ضيخ) ( االبتدائية بت2ون2ت)

2121)تحت ضقم)181.
223I

FLASH ECONOMIE

 COMMISSIONNAIRE
 DE TRANSPORT

 PROFESSIONNEL DU
MAROC

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

تأسيس شركة
 COMMISSIONNAIRE DE

 TRANSPORT PROFESSIONNEL
  DU MAROC

عرفي  ص2دق) عقد  بمقت�سى 

عليه ب2لداض البير2ء)واملسجل بنفس)

األس2�سي) الق2نو9  إنج2ز  تم  املدينة 

للشركة ذات))

) س2هم) املحدودة) املسؤولية 

واحد))ذات املواصف2ت الت2لية:

دو) كو يسيونير  (: التسمية)

ترانسبوض بروفيسيونيل دو  روك

 COMMISSIONNAIRE DE«

 TRANSPORT PROFESSIONNEL

  » DU MAROC SARL AU
زنقة) ( (128 ( (: االجتم2عي) املقر 

العرع2ض الط2بق2) كتب)6 .  

عبرالبر-) الشحن  وكيل  (: الهدف)

البحر و الجو
دضهم) (111111 ( (: امل2ل) ضأس 

حصة اجتم2عية) (1111  قسمة إلى)

111دضهم للحصة و املوزعة لف2ئدة

السيد)))عالو1 ادضيس)1111حصة))))))))))))))))))

املدة))))))))))))))))):)99))سنة)).

التسيير):)الشركة  سيرة  ن طرف))

السيد عالو1 ادضيس.

لقد تم تسجيل الشركة ب2لسجل)

الداض) التج2ضية  املحكمة  التج2ض1 

البير2ء)تحت ضقم)497749

بت2ضيخ)15)ابريل2121 .

224I

ABA GESTION SARLAU

STE MEDIKINE 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 STE MEDIKINE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الط2بق 

األض�سي قطعة ضقم 66 ش2ضع حفي92 

شرق2و1 حي األداضسة - 31111 

ف2س املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67467

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 11) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE ( (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.MEDIKINE

عي2دة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الترويض الطبي

الط2بق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

66)ش2ضع حفي92) األض�سي قطعة ضقم)

شرق2و1 حي األداضسة)-)31111)ف2س)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

قيطوني) ادضي�سي  أحمد  السيد 

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

قيطوني) ادضي�سي  أحمد  السيد 
الحفي92) زنقة  (66 عنوانه)ا))

الشرق2و1 حي بدض ف2س))31111)ف2س)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

قيطوني) ادضي�سي  أحمد  السيد 
الحفي92) زنقة  (66 عنوانه)ا))

الشرق2و1 حي بدض ف2س))31111)ف2س)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1962.

225I

FLASH ECONOMIE

SKY SUD
إعال9  تعدد القراضات

SKY SUD SARL AU

25257: ضقم التقييد في السجل 
التج2ض1 

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)31) 2ضس)2119)تم تعديل)

 قتري2ت النظ2م األس2�سي الت2لية:

على) ينص  الذ1  ((6-7( ضقم) بند 

 2 يلي:)بيع السيد الخلفي يونس511   

إلى) حصة  (1111 أصل) حصة  ن 

السيد فكر1  صطفى.

الذ1 ينص على  2) ((15( بند ضقم)

يلي:)استق2لة السيد الخلفي يونس و)

تعيي9 السيد فكر1  صطفى كمسير)

وحيد للشركة.

الذ1 ينص على  2) ((1( بند ضقم)

للشركة) الق2نوني  الشكل  تغيير  يلي:)

ذات  سؤولية  حدودة) شركة   ن 

ذات  سؤولية  حدودة) شركة  إلى 

بشريك واحد.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 11 بت2ضيخ) ب2لعيو9  االبتدائية 

 2ضس2121)تحت ضقم)647/2121

226I

FLASH ECONOMIE

CANAL ELECTRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CANAL ELECTRIQUE شركة

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

 برأس  2ل:111111 دضهم

 سجلة في السجل التج2ض1 ضقم 

319439:

 قره2 : 183ش2ضع املثنى بن ح2ضتة 

الط2بق 1 سيد1 البرنو�سي الداض 

البير2ء

الع2م) الجمع  اجتم2ع  بعد 

،قرض) (2121 أبریل) (14 االستثن2ئي في)

املس2هم الوحید للشركة السید عبد)

امل2لك ا الح:
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-حل الشركة وتصفیتھ2)

ا الح) امل2لك  عبد  السید  -عي9 

كمصفی2 للشركة

املقر) في  التصفیة  تحدید  قر  (-

الرئی�سي للشركة)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

بت2ضیخ) البیر2ء) ب2لداض  التج2ضیة 

21/4/2121)برقم)775277

227I

ECOLO MAROQUINERIE EXPORT

 ECOLO MAROQUINERIE
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ECOLO MAROQUINERIE

EXPORT

 MASSIRA 2 N° 40 E(Massira

 2 E(N 40 Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ECOLO MAROQUINERIE

EXPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 61 

السنوبر االزده2ض  - 41111  راكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

113875

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 ECOLO MAROQUINERIE

.EXPORT

غرض الشركة بإيج2ز):)التصدير و)

االستيراد

تصنيع جميع أغراض السفر  ن)

 صنوع2ت جلدية وسروج.

 61 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
41111) راكش) (- ( السنوبر االزده2ض)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 811 ( (: لعبو�سي) السيد  نصف 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 211 ( (: السيد املصطفى لعبو�سي)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد  نصف لعبو�سي عنوانه)ا))
سبيع) (419 ضقم) املرسط92  تجزئة 

41111) راكش املغرب.
لعبو�سي) املصطفى  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة املرسط92 ضقم)419 

سبيع)41111) راكش املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد  نصف لعبو�سي عنوانه)ا))
سبيع) (419 ضقم) املرسط92  تجزئة 

41111) راكش املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123111.

228I

CHAOUER CONSEIL

ARABUSTA DISTRIBUTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

 ARABUSTA DISTRIBUTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

اعروج ضقم 4 الط2بق االض�سي طنجة 
الب2لية  - 91111 طنجة اململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115619

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ARABUSTA DISTRIBUTION

توزيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

القهوة بشتى انواعه2.

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

4)الط2بق االض�سي طنجة) اعروج ضقم)

اململكة) طنجة  (91111 (- ( الب2لية)

املغربية.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 111 ( (: العزيز) ابعير عبد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد ابعير عبد العزيز عنوانه)ا))

الرئي�سي ضقم) الطريق  الب2لية  طنجة 

92 91111)طنجة اململكة املغربية.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد ابعير عبد العزيز عنوانه)ا))

الرئي�سي ضقم) الطريق  الب2لية  طنجة 

92 91111)طنجة اململكة املغربية

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241619.

229I

ديوا9 الخد 2ت

WALID 4 TRANS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا9 الخد 2ت

ش2ضع  حمد الخ2 س ضقم 94 سيد1 

ق2سم ، 16111، سيد1 ق2سم 

املغرب

WALID 4 TRANS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض اوالد 

ص2بو9 قي2دة الخنيش2ت احد كوضت 

- 16151 سيد1 ق2سم املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

28845

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 WALID(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.4 TRANS

نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

االشخ2ص.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)دواض اوالد)

ص2بو9 قي2دة الخنيش2ت احد كوضت)

-)16151)سيد1 ق2سم املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: الكريني) وليد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
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عنوانه)ا)) الكريني  وليد  السيد 

 14211 اوالد احسي9) السوالم  دواض 

سيد1 سليم92 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) الكريني  وليد  السيد 

 14211 اوالد احسي9) السوالم  دواض 

سيد1 سليم92 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 22 بت2ضيخ) ( االبتدائية بسيد1 ق2سم)

أبريل)2121)تحت ضقم)112.

231I

tracom cg

TRANSPORT TOUS SENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tracom cg

 N°8 RUE(ABI(NOUAIM(VN ،

30000، FES(MAROC

TRANSPORT TOUS SENS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  تجر ضقم 

3 زنقة كعب بن زهير إق2 ة  ع2د ضقم 

8 - 31111 ف2س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67479

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.TRANSPORT TOUS SENS

النقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املس2فرين-نقل) السي2حي-نقل 

البر2ئع.

عنوا9 املقر االجتم2عي):) تجر ضقم)
3)زنقة كعب بن زهير إق2 ة  ع2د ضقم)

8)-)31111)ف2س املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد بنزينب ضشيد):))511)حصة)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيدة علمي غال ي زينب):))511 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ضشيد  بنزينب  السيد 
الشقة) جرير  زنقة  (3 ط2ضق) إق2 ة 
ف2س) (31111 ( عالل بن عبد هللا) (2

املغرب.
زينب) غال ي  علمي  السيدة 
ش2ضع) أن2نك  تجزئة  (2 عنوانه)ا))
  2 الط2بق) (5 شقة) امللكي  الجيش 

31111)ف2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ضشيد  بنزينب  السيد 
الشقة) جرير  زنقة  (3 ط2ضق) إق2 ة 
ف2س) (31111 ( عالل بن عبد هللا) (2

املغرب
زينب) غال ي  علمي  السيدة 
ش2ضع) أن2نك  تجزئة  (2 عنوانه)ا))
  2 الط2بق) (5 شقة) امللكي  الجيش 

31111)ف2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1937/21.
231I

fiduciaire(abrouki(khadija

BENSAMY SERVICES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(abrouki(khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
BENSAMY SERVICES شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض والد 

يحيى ت2 صلوحت ت2حن2وت  راكش  
- 42312   راكش املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
113939

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.BENSAMY SERVICES
تحويل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

اال وال).
:)دواض والد) عنوا9 املقر االجتم2عي)
يحيى ت2 صلوحت ت2حن2وت  راكش))-)

42312)) راكش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
الزهراء) ف2طمة  الراحل  السيدة 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
الزهراء) ف2طمة  الراحل  السيدة 
عنوانه)ا))دواض والد يحيى ت2 صلوحت)
) راكش) (42312 ت2حن2وت  راكش)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الغني)) عبد  احسينة  بن  السيد 
عنوانه)ا))دواض والد يحيى ت2 صلوحت)
) راكش) (42312 ت2حن2وت  راكش)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ) ( بمراكش) التج2ضية 
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (12

.M14_21_2324545
232I

ديوا9 األست2دة لطيفة الزضهوني

 SOCIETE HAMZA EL

GHOUATI
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا9 األست2دة لطيفة الزضهوني

اق2 ة املن2ضة، ضقم 33 ب الط2بق 

الث2لث ش2ضع عالل بن عبد هللا، 

31111، ف2س  غرب

 SOCIETE HAMZA EL GHOUATI

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ف2س 

إق2 ة ضقم 11 تجزئة دليلة   جموعة 

الرحى بنسودة fes 31111 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67469

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 18) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SOCIETE HAMZA EL GHOUATI

غرض الشركة بإيج2ز):) ختصة في)

و املق2ولة- البن2ء) األشغ2ل املختلفة-)

التصدير و االستيراد....

ف2س) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

إق2 ة ضقم)11)تجزئة دليلة)) جموعة)

الرحى بنسودة)fes 31111)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

211.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 2.111 ( (: الغواطي) السيد حمزة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
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والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الغواطي عنوانه)ا)) السيد حمزة 
تجزئة شكيب ش2ضع  وال1) (11 ضقم)

عبدهللا)31111)ف2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الغواطي عنوانه)ا)) السيد حمزة 
تجزئة شكيب ش2ضع  وال1) (11 ضقم)

عبدهللا)31111)ف2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1963.
233I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

 GLOBAL ENERGIE ET
DEVELOPPEMENT

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 CASABLANCA CONSULTING
GROUP

 RUE(SIJILMASSA- 91
 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،
CASABLANCA MAROC
 GLOBAL ENERGIE ET

DEVELOPPEMENT  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوض التصفية)
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زاوية ش2ضع 
اللة الي2قوت وزنقة العرع2ض،9إق2 ة 

ك2ليسـ  الط2بق 4ـ  الشقة 17 - 
21111 الداض البير2ء املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.389287
الشريك) قراض  بمقت�سى 
الوحيداملؤضخ في)11) 2ضس)2121)تقرض)
ذات  سؤولية  حدودة) حل شركة 
 GLOBAL الوحيد) الشريك  ذات 
   ENERGIE ET DEVELOPPEMENT
دضهم) (111.111 ضأسم2له2)  بلغ 
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زاوية ش2ضع)
اللة الي2قوت وزنقة العرع2ض،9إق2 ة)

(- (17 الشقة) ـ) (4 الط2بق) ـ) ك2ليس)
الداض البير2ء)املغرب نتيجة) (21111

ل):)حل الشركة.
و حدد  قر التصفية ب زاوية ش2ضع)
اللة الي2قوت وزنقة العرع2ض،9إق2 ة)
ك2ليس)ـ)الط2بق)4)ـ)الشقة)17)املغرب)

21111)الداض البير2ء)املغرب.)
و عي9:

السيد)ة))عزيز))) ي2ضة و عنوانه)ا))
19،زنقة) ٬ضقم) املن2ضة) تجزئة  (11
الداض) (21111 ك2ليفوضني2) ـ) الوضود)
البير2ء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (
املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 
تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 
العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية)

-(:
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 22 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775392.
234I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

MEDALEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
MEDALEX

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: املحل 
الك2ئن ب92 تجزئة الدضي�سي 

القيطوني سيد1 بوجيدة 30000- 
ف2س املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
67347

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

الشركة) تسمية  (MEDALEX

بمختصر) اإلقتر2ء) عند   تبوعة 

تسميته2:)

غرض الشركة بإيج2ز):)-)االستيراد)

والتصدير

بيع املواد الخ2م ب2لجملة-

.)وسيط تج2ض1 للمواد الغذائية أو)

الزضاعية-

املحل) (: االجتم2عي:) املقر  عنوا9 

الدضي�سي) تجزئة  ب92) الك2ئن 

 -30000 بوجيدة) سيد1  القيطوني 

ف2س املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة  (

الشركة:)99)سنة.)

 111.111  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:)

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (511:

 SARRIFI MOHAMMED للحصة.)

السيد

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (511:

للحصة.)ZHAO QING)السيد

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

دضب بوهالل) (24 ضقم) عنوانه)ا)) (

املغرب. ف2س  (31111 الحمرة) ب2ب 

SARRIFI MOHAMMED)السيد

  2 1 1 1 1 1 نغسو جي2 ( ا ( نه عنوا

الصيZHAO QING(.9)السيد

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

و واطن  سير1 الشركة:

بوهالل) دضب  (24 ضقم) عنوانه)ا))

املغرب. ف2س  (31111 الحمرة) ب2ب 

SARRIFI MOHAMMED)السيد

  2 1 1 1 1 1 نغسو جي2 ( ا ( نه عنوا

الصيZHAO QING(.9)السيد

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (15 بت2ضيخ) بف2س  التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1848.

235I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

 NOUR EL IMANE
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 CASABLANCA CONSULTING
GROUP

 RUE(SIJILMASSA- 91
 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،
CASABLANCA MAROC

 NOUR EL IMANE TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طوض التصفية)
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الداض 
البير2ء ،1،زنقة ضحمة، الط2بق 

3،دضب كوضي2 - 21111 الداض 
البير2ء املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.161491
الع2م) الجمع  بمقت�سى 
 2121 ين2ير) (14 في) اإلستثن2ئي2ملؤضخ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرض 
 NOUR EL IMANE املحدودة)
ضأسم2له2) ) بلغ  (TRANSPORT
وعنوا9  قره2) دضهم  (111.111
،1،زنقة) البير2ء) الداض  اإلجتم2عي 
(- كوضي2) 3،دضب  الط2بق) ضحمة،)
الداض البير2ء)املغرب نتيجة) (21111

ل):)حل الشركة.
الداض) ب  التصفية  حدد  قر  و 
الط2بق) ضحمة،) ،1،زنقة  البير2ء)
الداض) (21111 املغرب) كوضي2  3،دضب 

البير2ء)املغرب.)
و عي9:

و) بش2ض  ( ( نوضالدين) السيد)ة))
،1،زنقة) البير2ء) الداض  عنوانه)ا))
ضحمة،)الط2بق)3،دضب كوضي2)21111 
)ة)) كمصفي) املغرب  البير2ء) الداض 

للشركة.
وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)
لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 
و) العقود  تبليغ  و  حل  املخ2برة 

الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-
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ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 22 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775393.

236I

CCJF

 LES NOUVELLES GLACES AL
JAWDA

إعال9  تعدد القراضات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

 LES NOUVELLES GLACES AL

JAWDA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 216-215 

املنطقة الصن2عية السالم عم2لة واد 

الده2ب - - الداخلة املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.13133

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)15) 2ضس)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:1 ضقم) قراض 

 2يلي:)الرفع  ن الرأسم2ل االجتم2عي)

إلى) دضهم  ((111.111,11( (  ن)

بإصــــداض) دضهم  ((6.111.111,11(

فئة)) جديدة  ن  حصـة  ((5.911(

الواحدة،) ( دضهم للحصة) ((111,11(

ك2 لة األداء)و اإلبراء.

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تحيي9 الق2نو9 الس2�سي للشركة

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

الرفع  ن الرأسم2ل االجتم2عي

بند ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تحيي9 الق2نو9 األس2�سي للشركة

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 15 بت2ضيخ) ( االبتدائية بواد1 الدهب)

أبريل)2121)تحت ضقم)534/2121.

237I

ADYEL(&(ASSOCIES

SIGMA CP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ADYEL & ASSOCIES

 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc

SIGMA CP  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 131 ش2ضع 

انف2، العم2ضة ازير. الرقم 11 ب - 

21111 الداض البير2ء املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 -.

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 دجنبر) (11 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

) هد1)) )ة)) السيد) تفويت 

51)حصة اجتم2عية) الرحم2ني غرفي)

 ن أصل)51)حصة لف2ئدة))السيد))ة))

 ريم))عديل))بت2ضيخ)11)دجنبر)2121.

تفويت السيد))ة)) حمد))نصيط)

 51 أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (51

حصة لف2ئدة))السيد))ة)) ريم))عديل))

بت2ضيخ)11)دجنبر)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

 25 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

فبراير)2121)تحت ضقم)767462.

238I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

BLANC BLANC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE(SIJILMASSA- 91

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

BLANC BLANC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 119 ش2ضع 

عبد املو نـ  الط2بق 2ـ   كتب ضقم 

18  - 21111 الداض البير2ء املغرب.
ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.411153

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم) (2121 فبراير) (11 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

»511.111)دضهم«)أ1  ن)»111.111 

عن) دضهم«) (511.111« إلى) دضهم«)
ديو9) إجراء) ق2صة  ع  ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداض و املستحقة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 22 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775391.

239I

SAGEXPERT SARL AU

SAGEXPERT SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نش2ط الشركة

SAGEXPERT SARL AU

ش2ضع  وال1 إسم2عيل  جمع السالم 

الشعبي لإلسك92 الط2بق الث2ني 
ضقم 47 ، طنجة. ، 91111، طنجة 

املغرب

SAGEXPERT SARL AU شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 االجتم2عي ش2ضع 

 وال1 إسم2عيل  جمع السالم 

الشعبي لإلسك92 الط2بق الث2ني ضقم 

47 ،  - 91111 طنجة املغرب.

تغيير نش2ط الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.69845

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تم تغيير) (2121 أبريل) (17 املؤضخ في)

نش2ط الشركة  ن)»الخبرات التقنية)

امليك2نيكية الع2 ة)،

التنظيمية) و  الع2 ة  الرق2بة 

للتركيب2ت الكهرب2ئية)،

والتدضيب) االستش2ضات   كتب 
املنهي.)»)إلى)» كتب الدضاس2ت.

-)الخبرات التقنية.
للمنشآت) التنظيمية  الرق2بة 

واملعدات.«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3634.
241I

LK CONSULTING SARL

JOOD DIDOUS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LK CONSULTING SARL
ش2ضع  حمد الخ2 س ضقم 45 
الط2بق الث2ث ضقم 18 تطوا9 ، 

93111، تطوا9 املغرب
JOOD DIDOUS  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع ك2بل 
زنقة القمر 1 ضقم 7 - 93111 تطوا9 

املغرب.
حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.26145

الشريك) قراض  بمقت�سى 
 2121 أبريل) (14 في) الوحيداملؤضخ 
ذات  سؤولية) شركة  حل  تقرض 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 
ضأسم2له2) ) بلغ  ( (JOOD DIDOUS
وعنوا9  قره2) دضهم  (111.111
 1 اإلجتم2عي ش2ضع ك2بل زنقة القمر)
ضقم)7)-)93111)تطوا9 املغرب نتيجة)
ل):)عدم تحقيق االهداف االجتم2عية)

للشركة.
و حدد  قر التصفية ب ش2ضع ك2بل)
زنقة القمر)1)ضقم)7)-)تطوا9 تطوا9)

املغرب.)
و عي9:

ديدوس و) ( عبد املنعم) السيد)ة))
عنوانه)ا)) ركب قصبة الزهراء)بلوك)
س131)الط2بق)4)شقة)25)عي9  لول))
)ة)) 93111)كمصفي) تطوا9) (93111

للشركة.
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وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)

لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 

العقود) تبليغ  و  حل   املخ2برة 

و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2121)تحت ضقم)871.

241I

Etude Maître NOUHI NOUREDDINE

 BRIDGE HOSPITALITY

INVEST S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Etude Maître NOUHI

NOUREDDINE

 Koutoubia(Center, Angle(Bd

 Zerktouni Et Rue Med El Beqal

 2ème(étage, N°10 Marrakech,

 prés(du(Cinéma(Colisée, Guéliz

 Marrakech Koutoubia Center,

 Angle Bd Zerktouni Et Rue

 Med(El(Beqal 2ème(étage, N°10

 Marrakech, prés(du(Cinéma

 Colisée, Guéliz(Marrakech،

41111،  راكش املغرب

 BRIDGE HOSPITALITY INVEST

S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  راكش، 

إق2 ة األ يرة، ش2ضع يعقوب 

املنصوض، الط2بق الث2لث، املكتب 29 

جليز. - 42111  راكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114115

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 BRIDGE HOSPITALITY INVEST

.S.A.R.L

تشغيل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املغرب) في  الفندقية  املؤسس2ت 

و حالت) واملط2عم،) الخ2ضج،) وفي 

في) بم2  املط2عم  ونش2ط  الحلوي2ت،)

ذلك البيع السريع.

الوس2ئل) بجميع  االستحواذ 

وتشغيل جميع املؤسس2ت  هم2 ك2نت)

املتعلقة) أغراضه2 وخ2صة األنشطة 

والسي2حة) واملط2عم  ب2لفن2دق 

واألنشطة الترفيهية واملهن الخد ية..

:) راكش،) عنوا9 املقر االجتم2عي)

إق2 ة األ يرة،)ش2ضع يعقوب املنصوض،)

(- جليز.) (29 املكتب) الث2لث،) الط2بق 

42111) راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) بنيس  عمر  السيد 

كولف ستي فيال)41)بسكوضة النواصر)

27182)الداض البير2ء)املغرب.

عنوانه)ا)) بنيس  كريم  السيد 

كولف ستي فيال)41)بسكوضة النواصر)

27182)الداض البير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) بنيس  عمر  السيد 

كولف ستي فيال)41)بسكوضة النواصر)

27182)الداض البير2ء)املغرب

عنوانه)ا)) بنيس  كريم  السيد 

كولف ستي فيال)41)بسكوضة النواصر)

27182)الداض البير2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)5195.

242I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

وينفريو
إعال9  تعدد القراضات

 ALPHAIZ(CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

وينفريو »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 36 ش2ضع 

عالل بن عبد هللا ضقم 11 - 91111 

طنجة املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

. 111545

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)18)أبريل)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:11 ضقم) قراض 

 2يلي:)تفويت ثالثم2ئة وأضبعة وثالثي9)

 MED شركة) ) ن 
ً
سهم2 ((334(

PECHE SARL)للسيد  حمد بوضاس.

على) ينص  الذ1  (:12 ضقم) قراض 

النسبي) والتحديث  التعديل   2يلي:)

للنظ2م األس2�سي

على) ينص  الذ1  (:13 ضقم) قراض 

يتعلق) فيم2  الصالحي2ت   2يلي:)

الجمع) هدا  يمنح  حيث  ب2لشكلية 

النسخة) لح2 ل  الصالحي2ت  جميع 

االصلية

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:17 ضقم) بند 

يحدد ضاسم2ل الشركة بمبلغ)  2يلي:)

الف) الى  دضهم  قسمة  الف   2ئة 

دضهم)) قدضه2  2ئة  حصة كل حصة 

 رقمة  ن)1)الى)1111. 333 نسوبة)

و) خراز  الحكيم  عبد  السيد  الى 

الحسن) السيد  الى  333 نسوبة 

السيد) الى  334 نسوبة  و) الزيواني 

 حمد بوضاس.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241486.

243I

derdab compta

إلتورو روخو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

derdab compta

 RES MARIA LOUISA 7

 MOUTOUK ROUDANI E.SOL

N.5 ، 90000، tanger(maroc

إلتوضو ضوخو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي بمدشر 

ط2لع االقرع على طريق القصر 

الصغير فحص انجرة القصر الصغير 

فحص انجرة 54152 القصر الصغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

241191

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 17) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

إلتوضو) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

ضوخو.

القهوة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الب2ضدة) واللحوم  والجزاض  واملط2عم 

والفحم) املجمدة  األحداث  وتنظيم 

والتموين.

بمدشر) (: املقر االجتم2عي) عنوا9 

القصر) طريق  على  االقرع  ط2لع 

الصغير فحص انجرة القصر الصغير)

فحص انجرة)54152)القصر الصغير)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي):

السيدة ف2طمة الزهراء)عز1:))511 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

السيد الشالق ضشيد):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عز1) الزهراء) ف2طمة  السيدة 

عنوانه)ا))حي الحبوس زنقة)116)ضقم)

1)طنجة)91111)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) ضشيد  الشالق  السيد 

1)طنجة) 116)ضقم) حي الحبوس زنقة)

91111)طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عز1) الزهراء) ف2طمة  السيدة 

عنوانه)ا))حي الحبوس زنقة)116)ضقم)

1)طنجة)91111)طنجة املغرب

عنوانه)ا)) ضشيد  الشالق  السيد 

1)طنجة) 116)ضقم) حي الحبوس زنقة)

91111)طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (15 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)115133.

244I

FIDECOM SARL

RUBIK HOME MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDECOM SARL

46 ش2ضع ب2ستوض حي الليمو9 الرب2ط 

، 11161، الرب2ط املغرب

RUBIK HOME MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 15، 

ش2ضع األبط2ل، شقة ضقم 4، أكدال - 

11191 الرب2ط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

151147

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 RUBIK(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.HOME MAROC
غرض الشركة بإيج2ز):)الغ2ية  ن)
الشركة بصفة  ب2شرة أو غير  ب2شرة)
في) لنفسه2 أو ب2ملس2همة،) سواء) هي،)

املغرب أو خ2ضجه):)
ترويج) و  وتصنيع  إنش2ء) (•
و تسويق و بيع و/أو إيج2ض و تشغيل)
بأ1 وسيلة جميع املنشآت و املب2ني،)
و ال سيم2 املن2زل و املب2ني الخشبية،)
بشكل  ب2شر أو عن طريق  تع2قدين)
خ2ضجي9،) ع احترام املع2يير البيئية))و)

في إط2ض تعزيز االستدا ة البيئية)،
جميع) تصدير  و  استيراد  (•
اآلالت و املواد و املعدات و اإل دادات)

الالز ة لتحقيق غ2ية الشركة،
وبيع) شراء) و  خلق  (•
واستغالل جميع اإلج2زات و البراءات)
والعال 2ت) النم2ذج  و  االختراع2ت  و 
التج2ضية فيم2 يتعلق بغ2ية الشركة)،

وسيلة) بأ1  املس2همة  (•
بشكل  ب2شر أو غير  ب2شر في جميع)
صلة) ذات  تكو9  قد  التي  العملي2ت 
ب2ملس2همة) ذلك  و  الشركة،) بغ2ية 
و) (، في أ1 شرك2ت أو  ق2والت أخرى)
على نط2ق واسع إنش2ء)أ1 شركة له2))
و استغالل) و شراء) (، نش2ط تج2ض1)

األصول التج2ضية))بأ1 وسيلة)،
جميع) ع2 ة،) وبصفة  (•
الصن2عية) و  التج2ضية  العملي2ت 
وامل2لية واملنقولة والعق2ضية،)املرتبطة)
غير  ب2شرة) أو  بصفة  ب2شرة 
بغ2ي2ت) أو  أعاله  املذكوضة  ب2لغ2ي2ت 
 وازية له2 و التي  ن شأنه2 تنمية و)

ازده2ض الشركة.
(،15 :)ضقم) عنوا9 املقر االجتم2عي)
ش2ضع األبط2ل،)شقة ضقم)4،)أكدال)-)

11191)الرب2ط املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد))) حمد  يمو9 العربي):))75 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد)))))))))) وال1 الحسن العلو1):))

25)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

العربي) ) حمد  يمو9  السيد)

إق2 ة أطيطنة صونيالند،) عنوانه)ا))

44) 2سب2مل2س))س92 ب2ضط2لوم ترج2نة)))

35171)الس ب2مل2س اسب2ني2.
العلو1) الحسن  السيد  وال1 
زنقة) (، ع2ئشة) ضي2ض  عنوانه)ا))
(. السوي�سي) حي  ( (،1 ضقم) غزاوة،)

11171)الرب2ط املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

العربي) ) حمد  يمو9  السيد)

إق2 ة أطيطنة صونيالند،) عنوانه)ا))

44) 2سب2مل2س))س92 ب2ضط2لوم ترج2نة))))

35171)الس ب2مل2س اسب2ني2

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (18 بت2ضيخ) ( ب2لرب2ط) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)112592.

245I

Ste AQUA SALZARO SARL

 GROUPE LOGISTIQUE
HYPER MOVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL

حي  حمد بن عبدهللا زنقة املحمدية 
ضقم 14 السم2ضة، 72111، السم2ضة 

املغرب

 GROUPE LOGISTIQUE HYPER

MOVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

الوحدة زنقة عي9 الرحمة ضقم 15 - 

72111 السم2ضة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

2279

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 GROUPE LOGISTIQUE HYPER

.MOVE

النقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

لص2لح الغير.

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- (15 الوحدة زنقة عي9 الرحمة ضقم)

72111)السم2ضة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: دي2كو) الزهرة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) دي2كو  الزهرة  السيدة 

حي القدس تجزئة الوف2ق بلوك د ضقم)

1172 71111)العيو9 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) دي2كو  الزهرة  السيدة 

حي القدس تجزئة الوف2ق بلوك د ضقم)

1172 71111)العيو9 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لسم2ضة))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)93/2121.

247I
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FIDECOM SARL

TELVOR SERVICES MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDECOM SARL

46 ش2ضع ب2ستوض حي الليمو9 الرب2ط 

، 11161، الرب2ط املغرب

 TELVOR SERVICES MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 15، 

ش2ضع األبط2ل، شقة ضقم 4، أكدال  

- 11191 الرب2ط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

151193

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.TELVOR SERVICES MAROC

غرض الشركة بإيج2ز):)الغ2ية  ن)

الشركة بصفة  ب2شرة أو غير  ب2شرة)

في) لنفسه2 أو ب2ملس2همة،) سواء) هي،)

املغرب أو خ2ضجه):)

تقديم االستش2ضة و الدعم) (•

إلق2 ة و تحقيق جميع الخد 2ت و)

املش2ضيع الهندسية و تسويقه2،)

أعم2ل) بجميع  القي2م  (•

الهندسة املدنية،

تركيب) و  ( توزيع) و  توضيد  (•

وأجهزة) أدوات  جميع  صي2نة  و 

الكمبيوتر و البر جة،

جميع) وتصدير  استيراد  (•

اآلالت و املواد و املعدات و اإل دادات)

الالز ة لتحقيق غ2ية الشركة،

وبيع) شراء) و  خلق  (•

واستغالل جميع اإلج2زات و البراءات)

والعال 2ت) النم2ذج  و  االختراع2ت  و 

التج2ضية فيم2 يتعلق بغ2ية الشركة).

وسيلة) بأية  املس2همة  (•
بشكل  ب2شر أو غير  ب2شر في جميع)
صلة) ذات  تكو9  قد  التي  العملي2ت 
و ذلك ب2ملس2همة في) بغ2ية الشركة،)

أ1 شرك2ت أو  ق2والت أخرى)،)
جميع) ع2 ة،) وبصفة  (•
الصن2عية) و  التج2ضية  العملي2ت 
وامل2لية واملنقولة والعق2ضية،)املرتبطة)
غير  ب2شرة) أو  بصفة  ب2شرة 
بغ2ي2ت) أو  أعاله  املذكوضة  ب2لغ2ي2ت 
 وازية له2 و التي  ن شأنه2 تنمية و)

ازده2ض الشركة.
(،15 :)ضقم) عنوا9 املقر االجتم2عي)
ش2ضع األبط2ل،)شقة ضقم)4،)أكدال))-)

11191)الرب2ط املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد))) حمد  يمو9 العربي):))75 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
((: العلو1) الحسن  السيد)) وال1 
25)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد)))))))))))) حمد  يمو9 العربي)
إق2 ة أطيطنة صونيالند،) عنوانه)ا))
44) 2سب2مل2س،)))))))))))))))))))))))س92)
ب2ضط2لوم ترج2نة))الس ب2مل2س))35171 

الس ب2مل2س اسب2ني2.
العلو1) ) وال1 الحسن  ( السيد)))
زنقة) (، ع2ئشة) ضي2ض  عنوانه)ا))
غزاوة،)ضقم)1،)حي السوي�سي))11191 

الرب2ط املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
العربي) ) حمد  يمو9  السيد)
إق2 ة أطيطنة صونيالند،) عنوانه)ا))
44) 2سب2مل2س،)))))))))))))))))))))))س92)
ب2ضط2لوم ترج2نة))الس ب2مل2س))35171 

آلس ب2مل2س اسب2ني2
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (18 بت2ضيخ) ( ب2لرب2ط) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)112593.

248I

Ste AQUA SALZARO SARL

 GROUPE TRANSPORT
DIAGO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي  حمد بن عبدهللا زنقة املحمدية 
ضقم 14 السم2ضة، 72111، السم2ضة 

املغرب
 GROUPE TRANSPORT DIAGO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

الوحدة زنقة عي9 الرحمة ضقم 15 - 
72111 السم2ضة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
2261

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.GROUPE TRANSPORT DIAGO
النقل و) (: غرض الشركة بإيج2ز)

اللوجستيك.
حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
(- (15 الوحدة زنقة عي9 الرحمة ضقم)

72111)السم2ضة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: دي2كو) الزهرة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) دي2كو  الزهرة  السيدة 
حي القدس تجزئة الوف2ق بلوك د ضقم)

1172 71111)العيو9 املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) دي2كو  الزهرة  السيدة 
حي القدس تجزئة الوف2ق بلوك د ضقم)

1172 71111)العيو9 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لسم2ضة))بت2ضيخ)12)أبريل)

2121)تحت ضقم)81/2121.

249I

ADYEL(&(ASSOCIES

SIGMA CP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc
SIGMA CP   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 131 ش2ضع 

انف2، العم2ضة ازير. الرقم 11 ب - 
21111 الداض البير2ء املغرب.

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 -.

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
2121)تم تعيي9) 11)دجنبر) املؤضخ في)
 سير جديد للشركة السيد)ة))عديل)

 ريم)))كمسير وحيد
تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 25 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

فبراير)2121)تحت ضقم)767462.

251I

FIDURIZK

 TRANSPORT
 INTERNATIONAL

 CHOUKOUR LEKBIR
SARL A.U

شركة ذات  سؤولية  حدودة
 ذات الشريك الوحيد

حل شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 ، JARDINS(N°4 BENSLIMANE
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BENSLIMANE MAROC ،13111
 TRANSPORT INTERNATIONAL
 CHOUKOUR LEKBIR SARL A.U
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي لال ريم 
بلوك أ ضقم 19 بنسليم92 - 13111 

بنسليم92 املغرب.
حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.2131

الشريك) قراض  بمقت�سى 
 2121 فبراير) (12 في) الوحيداملؤضخ 
ذات  سؤولية) شركة  حل  تقرض 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 
 TRANSPORT INTERNATIONAL
 CHOUKOUR LEKBIR SARL
111.111)دضهم) ) بلغ ضأسم2له2) (A.U
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي لال ريم)
 13111 (- بنسليم92) (19 بلوك أ ضقم)
حل) (: ل) نتيجة  املغرب  بنسليم92 

الشركة.
حي) ب  التصفية  حدد  قر  و 
(- بنسليم92) (19 لال ريم بلوك أ ضقم)

13111)بنسليم92 املغرب.)
و عي9:

و) شوكوض  ( الكبير) السيد)ة))
عنوانه)ا))حي لال ريم بلوك أ ضقم)19 
بنسليم92 املغرب) (13111 بنسليم92)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)
لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 
و) العقود  تبليغ  و  حل  املخ2برة 

الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 14 بت2ضيخ) ( سليم92) بب9  االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)227.
251I

ADYEL(&(ASSOCIES

SIGMA CP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش2ط الشركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc

SIGMA CP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 االجتم2عي 131 ش2ضع 

انف2، العم2ضة ازير. الرقم 11 ب - 

21111 الداض البير2ء املغرب.

تغيير نش2ط الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 -.

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم تغيير) (2121 11)دجنبر) املؤضخ في)

»إداضة واحدة أو) نش2ط الشركة  ن)

بموجب) االستثم2ض  أدوات  أكثر  ن 

وكذلك) األجنبي  أو  املغربي  الق2نو9 

العملي2ت ذات الصلة.

نص2ئح تج2ضية.

وجميع) والدضاسة  املشوضة 

الخد 2ت املتعلقة بإداضة املؤسس2ت.

شراء)أو بيع أو تب2دل جميع األوضاق)

امل2لية لجميع الفوائد.

املش2ضيع) جميع  دضاسة 

االستثم2ضية.

العملي2ت) جميع  (، أعم) وبشكل 

الصن2عية أو التج2ضية أو املنقولة أو)

بشكل) املتعلقة  امل2لية  أو  العق2ضية 

األشي2ء) بأحد  غير  ب2شر  أو   ب2شر 

املذكوضة أعاله أو التي قد تعزز تطوير)

وكذلك جميع املس2هم2ت) (، الشركة)

شكل) بأ1  املب2شرة  غير  أو  املب2شرة 

في الشرك2ت التي)  ن األشك2ل.)سواء)

تسعى لتحقيق أهداف  م2ثلة أو ذات)

اآللي) الغسيل  تشغيل  (-« إلى) صلة.«)

والكي وجميع األنشطة ذات الصلة.

العملي2ت) جميع  (، أعم) وبشكل 

الصن2عية أو التج2ضية أو املنقولة أو)

بشكل) املتعلقة  امل2لية  أو  العق2ضية 

األشي2ء) بأحد  غير  ب2شر  أو   ب2شر 

املذكوضة أعاله أو التي قد تعزز تطوير)

وكذلك جميع املس2هم2ت) (، الشركة)

شكل) بأ1  املب2شرة  غير  أو  املب2شرة 

في الشرك2ت التي)  ن األشك2ل.)سواء)

تسعى لتحقيق أهداف  م2ثلة أو ذات)

صلة.«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ ( البير2ء) ب2لداض   التج2ضية 
 25)فبراير)2121)تحت ضقم)767462.
252I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 - GRANDE AFFARE
صفقة كبيرة

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20470، CASABLANCA(MAROC
GRANDE AFFARE - صفقة كبيرة 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي السع2دة 
زنقة 7، ضقم 5 الط2بق الث2ني الشقة 
ضقم 4 سيد1 البرنو�سي  - 21621 

الداض البير2ء  املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.463455

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
املؤضخ في)11)فبراير)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
الط2بق) (5 ضقم) (،7 زنقة) »السع2دة 
الث2ني الشقة ضقم)4)سيد1 البرنو�سي))
21621)الداض البير2ء))املغرب«)إلى) (-
ـ)املحل) (61 »التقسيم ح2ج طه2ض ضقم)
الدضوة)) ( (26212 (- الڭ2ضة) الدضوة  (1

املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 19 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)769265.
253I

BETA FIDUCIAIRE

BATI INJAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش2ط الشركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er(ETAGE, 18 PLACE(DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

BATI INJAZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 االجتم2عي ش2ضع 

 حمد الخ2 س عم2ضة صف2ء 1 شقة 

1 ط2بق 2 ش2ضع  حمد الخ2 س 

عم2ضة صف2ء 1 شقة 1 ط2بق 2 

61111 وجدة املغرب.

تغيير نش2ط الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.26773

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم تغيير) (2121 أبريل) (18 املؤضخ في)

(. البن2ء) »اعم2ل  الشركة  ن) نش2ط 

واعم2ل  تنوعة«)إلى)»الفالحة«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1517.

254I

COENDO

COENDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كوندو COENDO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: إق2 ة 

ضضوا9، 141 ش2ضع  حمد الخ2 س، 

الط2بق الث2ني، ضقم املكتب 49، 

طنجة،91111، املغرب، 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

115487

في) عقد  وثق  ؤضخ  بمقت�سى 
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

كوندو) تسميته2:) بمختصر  االقتر2ء)

.COENDO
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بإيج2ز:) ستش2ض) الشركة  غرض 
جمركي،)تدضيب،)وأعم2ل.

إق2 ة) االجتم2عي:) عنوا9  قره2 
ضضوا9،)141)ش2ضع  حمد الخ2 س،)
(،49 املكتب) ضقم  الث2ني،) الط2بق 

طنجة،91111،)املغرب،)
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
 11.111 الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
حج2ج  حمد حصة) (91 السيد:)

بقيمة)9.111)دضهم للحصة.
شيم2ء) اعزايز  بن  (11 السيدة:)

حصة بقيمة)1.111)دضهم للحصة.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) حج2ج  حمد  السيد 
حي بلير،)زنقة)27)عبد العزيز القرو1،)

ضقم)32،)طنجة املغرب.
شيم2ء) اعزايز  بن  السيدة 
عبد) (27 زنقة) بلير،) حي  عنوانه)ا))
طنجة) (،32 ضقم) القرو1،) العزيز 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) حج2ج  حمد  السيد 
حي بلير،)زنقة)27)عبد العزيز القرو1،)

ضقم)32،)طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) بطنجة  التج2ضية 

2121)تحت ضقم)14212314431.
255I

 كتب  عيشة للحس2ب2ت و األستش2ضات الجب2ئية

HRAYRA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 كتب  عيشة للحس2ب2ت و 
األستش2ضات الجب2ئية

حي السالم بلوك E  ضقم 22 -- سيد1 
سليم92 ، 14211، سيد1 سليم92 

املغرب
HRAYRA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي توطي9: 
 كتب ضقم 3 إق2 ة الي2سمي9 25 

بولف2ض يعقوب املنصوض  - 14211 

سيد1 سليم92 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

61285

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.HRAYRA TRANS

نقل) (- (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

العم2ل)

-)نقل السلع.

توطي9:) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 25 الي2سمي9) إق2 ة  (3 ضقم)  كتب 

 14211 (- ( املنصوض) يعقوب  بولف2ض 

سيد1 سليم92 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: السيد عبدالسالم الرا ي)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد عبدالوه2ب  خلوفي):))511 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الرا ي) عبدالسالم  السيد 

املس2عدة)) البك2ضة  دواض  عنوانه)ا))

14211)سيد1 سليم92 املغرب.

عبدالوه2ب  خلوفي) السيد 

املس2عدة)) البك2ضة  دواض  عنوانه)ا))

14211)سيد1 سليم92 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

الرا ي) عبدالسالم  السيد 

املس2عدة)) البك2ضة  دواض  عنوانه)ا))

14211)سيد1 سليم92 املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لقنيطرة))بت2ضيخ)22)أبريل)

2121)تحت ضقم)-.

256I

mohammed boumzebra

ZAHIRI ARCHITECTURE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
ZAHIRI ARCHITECTURE  شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 
 حمد الخ2 س تجزئة الواحة 
الشقة ضقم 7 الط2بق الث2لث  - 

23111 بني  الل املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
11367

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (18
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. ZAHIRI ARCHITECTURE
غرض الشركة بإيج2ز):) هندسة.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 حمد الخ2 س تجزئة الواحة الشقة)
بني) (23111 (- ( الط2بق الث2لث) (7 ضقم)

 الل املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: بثينة) الزاهر1  السيدة 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

بثينة عنوانه)ا)) الزاهر1  السيدة 
الفقيه بن) (23211 الفقيه بن ص2لح)

ص2لح املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
بثينة عنوانه)ا)) الزاهر1  السيدة 
الفقيه بن) (23211 الفقيه بن ص2لح)

ص2لح املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني  الل))بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)تحت ضقم)464/2121.

257I

ائتم2نية  2جسترال

KHAOULA TEC.STYLE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم2نية  2جسترال
تجزئة السيكو9 القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب 
األطلس ف2س ، 31111، ف2س 

املغرب
KHAOULA TEC.STYLE شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 11 
ش2ضع املدضسة األواى بنسودة  - 

31111 ف2س املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
66917

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 11) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
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عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.KHAOULA TEC.STYLE

حي2كة و) (: غرض الشركة بإيج2ز)

خي2طة املالبس الج2هزة

الطرز بكل انواعه

التصدير و االستيراد.

ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- ( ش2ضع املدضسة األواى بنسودة) (11

31111)ف2س املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد نوض الدين تواب)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد نوض الدين تواب عنوانه)ا))

 31111 ( بنسودة) (3 حي السكة ضقم)

ف2س))املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد نوض الدين تواب عنوانه)ا))

 31111 ( بنسودة) (3 حي السكة ضقم)

ف2س املغرب)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

25) 2ضس) بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1396/2121.

258I

FCCA ATLAS

CAFE OMINO اومينو كافي
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نش2ط الشركة

FCCA ATLAS

 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA

 IMM 89,1ER(EATGE(APPT(N°5 ،

40000، MARRAKECH(MAROC

او ينو ك2في CAFE OMINO شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 االجتم2عي 5-61 و 
6-61 سيد1 يوسف بن علي تجزئة 
ضي2ض اكدال العم2ضة A  راكش - 

41111  راكش  املغرب .
تغيير نش2ط الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.67753

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تم تغيير) (2121 19) 2ضس) املؤضخ في)

نش2ط الشركة  ن)» قهى)
تقديم الخد 2ت

تجهيزات) »بيع  إلى) وشراء«) بيع 
املق2هي واملط2عم

و  نتوج2ت) الب9  وتحميص  بيع 
اخرى«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)4819.
259I

FCCA ATLAS

CAFE OMINO اومينو كافي
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

FCCA ATLAS
 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA
 IMM 89,1ER(EATGE(APPT(N°5 ،
40000، MARRAKECH(MAROC
او ينو ك2في CAFE OMINO شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 5-61 و 
6-61 سيد1 يوسف بن علي تجزئة 
 A  - 40000 ضي2ض اكدال العم2ضة

 راكش  املغرب .
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.67753

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
املؤضخ في)22) 2ضس)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
بن) يوسف  سيد1  (6-61 و) (5-61«
  A العم2ضة) علي تجزئة ضي2ض اكدال 
40000)-) راكش))املغرب)»)إلى)»دواض)
(-( الغويركة سيد1 داوود ايت اوضير)

41111) ركش)))املغرب)».

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)4819.
261I

BENCAROS

بنكروس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

BENCAROS
 BD HAJ AHMED MEKOUAR

 RES KARIM AINSEBAA
 CASABLANCA ، 20800،

CASABLANCA MAROC
بنكروس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 31 علي 

ديفيجير عي9 السبع الداضالبير2ء - 
21811 الداضالبير2ء املغرب.

ضفع ضأسم2ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.79197
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم ضفع) (1999 أكتوبر) (12 املؤضخ في)
ضأسم2ل الشركة بمبلغ قدضه)»61.111 
إلى) دضهم«) (41.111« أ1  ن) دضهم«)
»111.111)دضهم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 16 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

نونبر)1999)تحت ضقم)161531.
261I

اءتم2نية عبد الرحيم

BILIPEINTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اءتم2نية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعر1 حي الوحدة 
ضقم 9 ، 15111، الخميس2ت املغرب

BILIPEINTURE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض أيت 
حدو أيت بوجمعة  جمع الطلبة 
أيت أوضيبل - 15111 الخميس2ت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
27581

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2118 يونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.BILIPEINTURE
األشغ2ل) (: غرض الشركة بإيج2ز)

املختلفة وأشغ2ل الصب2غة.
:)دواض أيت) عنوا9 املقر االجتم2عي)
حدو أيت بوجمعة  جمع الطلبة أيت)
أوضيبل)-)15111)الخميس2ت املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 341 ( (: الحسي9) لغواوت2  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

331)حصة) ( (: السيد بيلي  حمد)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

331)حصة) ( (: السيد أ الل ضشيد)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد لغواوت2 الحسي9 عنوانه)ا))
 15111   2 الفرح) حي  (612 الرقم)

الخميس2ت املغرب.
السيد بيلي  حمد عنوانه)ا))دواض)
أيت حدو أيت بوجمعة  جمع الطلبة)
الخميس2ت) (15111 أوضيبل) أيت 

املغرب.
عنوانه)ا)) ضشيد  أ الل  السيد 
 438 ش2ضع عالل ابن عبد هللا الرقم)

15111)الخميس2ت املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد لغواوت2 الحسي9 عنوانه)ا))
 15111   2 الفرح) حي  (612 الرقم)

الخميس2ت املغرب
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ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 25 بت2ضيخ) ( ب2لخميس2ت) االبتدائية 

يونيو)2118)تحت ضقم)711.
262I

BENCAROS

بنكروس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

BENCAROS
 BD HAJ AHMED MEKOUAR

 RES KARIM AINSEBAA
 CASABLANCA ، 20800،

CASABLANCA MAROC
بنكروس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 31 علي 

ديفيجير عي9 السبع الداضالبير2ء - 
21811  الداضالبير2ء املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.79197

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)26)نونبر)2112)تم))تحويل))
للشركة) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
السبع) عي9  ديفيجير  علي  (31«  ن)
الداضالبير2ء)-)21811))الداضالبير2ء)
أحمد) الح2ج  »ش2ضع  إلى) املغرب«)
19)عي9 سبع)  كواض تجزئة كريم ضقم)
الداضالبير2ء)-)21111))الداضالبير2ء))

املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 18 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

فبراير)2113)تحت ضقم)236331.
263I

PME CONSULTING GROUP

URBAVIA
إعال9  تعدد القراضات

PME CONSULTING GROUP
13 إق2 ة املوحدين ش2ضع  صر م ج 

ف2س ، 31111، ف2س املغرب
URBAVIA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: تجزئة 
ع2طف إق2 ة وف2ء 2 الشقة 21 

الط2بق 4 عي9 عمير - 31111 ف2س 

املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.59127

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)12)أبريل)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

إلى) للشركة  االجتم2عي  املقر  تحويل 
العنوا9 الت2لي:)ضقم)61) ك2تب املثلث)

الذهبي زنقة لال أ ينة  لعب الخيل)

ف2س

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

 111111 أ1  ن) دضهم  (1411111

دضهم إلى)1511111)دضهم عن طريق)

جديدة  ن) حصة  (14111 إصداض)

فئة)111)دضهم للواحدة أسندت كلية)

للسيد أحمد الشريف الكت2ني

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تم تبني نظ2م أس2�سي جديد للشركة

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1968.

264I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

STE HASMOSAR SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET

COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،

72000، ES-SEMARA(MAROC

 STE HASMOSAR SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي العودة 
ضقم 539 السم2ضة - 72111 السم2ضة 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

2277

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.HASMOSAR SARL AU

البن2ء) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

االستيراد) وأشغ2ل  ختلفة،)

والتصدير.

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 72111 (- السم2ضة) (539 العودة ضقم)

السم2ضة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيدة صفية االدضي�سي):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة صفية االدضي�سي عنوانه)ا))

 9 حي الوحدة زنقة عي9 الرحمة ضقم)

السم2ضة)72111)السم2ضة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيدة صفية االدضي�سي عنوانه)ا))

 9 حي الوحدة زنقة عي9 الرحمة ضقم)

السم2ضة)72111)السم2ضة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لسم2ضة))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)91/2121.

265I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 MAINTENANCE

MANAGEMENT EXPERTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA(E/S(N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

 MAINTENANCE

MANAGEMENT EXPERTS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي س2حة 

ابراهيم الروداني زنقة السن2 اق2 ة 

بيتهوفن 2 الط2بق الث2لث ضقم 82 

طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115427

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 19) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

الشركة  تبوعة) تسمية 

بمختصر) اإلقتر2ء) عند 

 MAINTENANCE (: تسميته2)

. MANAGEMENT EXPERTS

الصي2نة) (: غرض الشركة بإيج2ز)

الصن2عية

التقني2ت الذكية

تركيب االالت واملعدات).

س2حة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

اق2 ة) السن2  زنقة  الروداني  ابراهيم 

 82 ضقم) الث2لث  الط2بق  (2 بيتهوفن)

طنجة)-)91111)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:



9857 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

سعيد  وضو) السيد  حمد 
 111 بقيمة) حصة  (251 ( (: اليطفتي)

دضهم للحصة).
السيد يونس ب2علي):))251)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
سعيد  وضو) السيد  حمد 
اليطفتي عنوانه)ا))اضض العلج ش2ضع)
91111)طنجة)  6 ف2طمة الزهرة ضقم)

املغرب.
السيد يونس ب2علي عنوانه)ا))حي)
الشفش2وني) هللا  عبد  زنقة  البوغ2ز 

ضقم)41 91111)طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
سعيد  وضو) السيد  حمد 
اليطفتي عنوانه)ا))اضض العلج ش2ضع)
91111)طنجة)  6 ف2طمة الزهرة ضقم)

املغرب
السيد يونس ب2علي عنوانه)ا))حي)
الشفش2وني) هللا  عبد  زنقة  البوغ2ز 

ضقم)41 91111)طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241437.

266I

CELYA CONSULTING

HTCB CONSTRUCTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik(Al 45
 Khir Sidi Bernoussi Casablanca
، 20610، Casablanca(MAROC

HTCB CONSTRUCTION شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
 HAY AL وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي
 QODS(RUE 6 N° 45 RDC(SIDI
 BERNOUSSI - CASABLANCA -

21611 الداض البير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

489193
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (21
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 HTCB (: اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2)

.CONSTRUCTION
أعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء)املختلفة)،
السب2كة) أعم2ل  بجميع  القي2م 
والتكييف) والتدفئة  والكهرب2ء)
واللح2م والتبليط وتكسية األضضي2ت)

والجدضا9.
املب2ني واألشغ2ل الع2 ة)،

ت2جر  واد بن2ء
تأجير آالت و عدات البن2ء

نقل البر2ئع للغير)،)نقل البر2ئع)
للغير)،

(، ،)بشكل ع2م) ب2إلض2فة إلى ذلك)
جميع املع2 الت التج2ضية والصن2عية)
التي) والعق2ضية  واملنقولة  وامل2لية 
غير  ب2شر) أو  بشكل  ب2شر  تتعلق 
التي) أو  (، أعاله) املذكوضة  ب2ألشي2ء)
 ن املحتمل أ9 تس2عد في تحقيقه2)
املش2ضكة) وكذلك جميع  (، وتطويره2)
بأ1 شكل) (، املب2شرة أو غير املب2شرة)
في الشرك2ت ملت2بعة) (، (.  ن األشك2ل.)

أهداف  م2ثلة أو ذات صلة..
 HAY AL (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
 QODS RUE 6 N° 45 RDC SIDI
 BERNOUSSI( -( CASABLANCA( -

21611)الداض البير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: بن عال) ( السيد يوسف)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

بن عال عنوانه)ا)) ( السيد يوسف)

عم2ضة) (2 س) م  الخرراء) الجوهرة 

داضبوعزة) (1 اوالد حمد) (7 شقة) (11

البير2ء) الداض  (27182 النواصر)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

بن عال عنوانه)ا)) ( السيد يوسف)

عم2ضة) (2 س) م  الخرراء) الجوهرة 

داضبوعزة) (1 اوالد حمد) (7 شقة) (11

البير2ء) الداض  (27182 النواصر)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 11 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

فبراير)2121)تحت ضقم)764861.

267I

ص2لو9 بود1

صالون بودي
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ص2لو9 بود1

حي القدس الدضيوش الدضيوش، 

62235، الدضيوش املغرب

ص2لو9 بود1 شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي القدس 

الدضيوش الدضيوش 62235 الدضيوش 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

211

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 شتنبر) (14

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2):)ص2لو9)

بود1.
الحالقة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

والتجميل.
حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 62235 الدضيوش) الدضيوش  القدس 

الدضيوش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 41.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 411 ( (: بوضقبة) سن2ء) السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) بوضقبة  سن2ء) السيدة 
حي القدس))63235)الدضيوش املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) بوضقبة  سن2ء) السيدة 
حي القدس))62235)الدضيوش املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 19 بت2ضيخ) ( ب2لدضيوش) االبتدائية 

دجنبر)2121)تحت ضقم)282.

268I

HIDA SERVICE TAROUDANT

ZBARA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

ZBARA TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 
املوظفي9 بلوك د ضقم 16 ايت ايعزة 

- 83111 ت2ضودانت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

7617



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9858

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ZBARA TRANS
نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البر2ئع لحس2ب الغير.
حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ايت ايعزة) (16 املوظفي9 بلوك د ضقم)

-)83111)ت2ضودانت املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد زب2ض هش2م)):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد زب2ض هش2م))عنوانه)ا))بلوك)
ايعزة)) ايت  املوظفي9  16حي  ضقم) ( د)

83111)ت2ضودانت املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد زب2ض هش2م))عنوانه)ا))بلوك)
ايعزة)) ايت  املوظفي9  16حي  ضقم) ( د)

83111)ت2ضودانت املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 14 بت2ضيخ) ( بت2ضودانت) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)318.
269I

SOCIETE D ‘AMENAGEMENT ZENATA

شركة التهيئة زناتة
شركة املس2همة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

 SOCIETE(D ‹AMENAGEMENT
ZENATA

 N°01 PARC(CENTRAL
 QUARTIER DE LA FERME
 ROUTE(REGIONALE 322

 ECO - CITE(ZENATA ، 28630،
MOHAMMEDIA MAROC

شركة التهيئة زن2تة شركة املس2همة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 74 ش2ضع 
يعقوب املنصوض - 28811 املحمدية 

املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.12671

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)16)دجنبر)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
»74)ش2ضع يعقوب املنصوض)-)28811 
 N°11 PARC«(إلى املحمدية املغرب«)
 CENTRAL QUARTIER DE LA
 FERME ROUTE REGIONALE
 322(ECO-CITE(ZENATA(-(28630

.»MOHAMMEDIA  MAROC
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2ملحمدية))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)954.

271I

HIDA SERVICE TAROUDANT

BOOK SHOP RIDWANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA
 TAROUDANNT،( 83000،

TAROUDANT MAROC
  BOOK SHOP RIDWANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم)21 
 83111 (- ( )املح2يطة) تجزئة الي2قوت)

ت2ضودانت املغرب
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
ضقم التقييد في السجل التج2ض1):)

7655
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 BOOK(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

. SHOP RIDWANE
غرض الشركة بإيج2ز):)كت2بي)-)بيع)
بيع أجهزة ولوازم) (- املكتبية) اللوازم 

الكمبيوتر.
 21 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
 83111 (- ( )املح2يطة) تجزئة الي2قوت)

ت2ضودانت املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: ضضوا9) اعراب  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) ضضوا9  اعراب  السيد 
ت2ضودانت) (83111 اكف12) (2 1بلوك)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ضضوا9  اعراب  السيد 
ت2ضودانت) (83111 اكف12) (2 1بلوك)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 23 بت2ضيخ) ( بت2ضودانت) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)348.
271I

FCCA ATLAS

صيدلية ايت فاسكا 
PHARMACIE AIT FASKA

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FCCA ATLAS
 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA
 IMM 89,1ER(EATGE(APPT(N°5 ،
40000، MARRAKECH(MAROC
 PHARMACIE 2صيدلية ايت ف2سك
AIT FASKA  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض 
الكركوض ايت ف2سك2 ايت اوضير 

 راكش - 41111  راكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114169

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (16

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 PHARMACIE صيدلية ايت ف2سك2)

. AIT FASKA

غرض الشركة بإيج2ز):)صيدلية.

دواض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

اوضير) ايت  ف2سك2  ايت  الكركوض 

 راكش)-)41111) راكش))املغرب).

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

2.111.111)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

(-

(: ( السيد  وال1 ضشيد الشداد1)

 2.111.111 بقيمة) ( تج2ض1) اصل 

دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الشداد1)) ضشيد  السيد  وال1 

تجزئة برك2ت البهجة ضقم) عنوانه)ا))

25  41111) راكش))املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

الشداد1)) ضشيد  السيد  وال1 

تجزئة برك2ت البهجة ضقم) عنوانه)ا))

25  41111) راكش))املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123291.

272I
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BENCAROS

بنكروس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BENCAROS
 BD HAJ AHMED MEKOUAR

 RES KARIM AINSEBAA
 CASABLANCA ، 20800،

CASABLANCA MAROC
بنكروس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 31 علي 

ديفيجير عي9 السبع الداضالبير2ء - 
21811 الداضالبير2ء املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.79197
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2112 (12 (12 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
أ ينة الغواوتة) )ة)) تفويت السيد)
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (511
)ة)) السيد) ( لف2ئدة) حصة  (1.111
(12 (12 بت2ضيخ) عبدالع2لي   صطفى 

.2112
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 16 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 12)2112)تحت ضقم)212671.
273I

FLASH ECONOMIE

 SEHMAOUI TRANSPORT»«
ST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

ائتنم2نية املح2سبة سبع عيو9                      
ش2ضع الحسن الث2ني حي نوضا ضقم 46
 سبع عيو9   الح2جب                        
   ST « SEHMAOUI(TRANSPORT « 
شركة  حدودة املسؤولية » ش. م. 

م «
ضأس  2له112, 111 111 دضهم 
حي نوضا ضقم 68 زنقة املنزه سبع 

عيو9 الح2جب 
ضقم السجل التج2ض1 52165 

 كن2س  

تحويل املقر االجتم2عي للشركة
املؤضخ) العرفي  العقد  بمقت�سى  (
)املسجل) )و) (2121 ( 17)فبراير) بت2ضيخ)

ب2لح2جب يوم)18)فبراير)
قرض الجمع))الع2م للشركة))) 2 يلي)

 2121 :
تحويل املقر االجتم2عي للشركة) (*
 68  ن العنوا9 القديم حي نوضا ضقم)
إلى) الح2جب  عيو9  املنزه سبع  زنقة 
زنقة) (11 العنوا9 الجديد حي بوضا1)

السال ة سبع عيو9 الح2جب
ب2ملحكمة) ( اإليداع) ( ثم) ( لقد) ( و)
بت2ضيخ) ( ( ( بمكن2س) التج2ضية 

15/14/2121))تحت ضقم))))1951  
274I

SAMAA CONSEIL

BOROUJ AL FALAH
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SAMAA CONSEIL
13 زنقة 118 حي  وال1 عبد هللا 
ش2ضع ت2زة عي9 الشق، 21481، 

الداضالبير2ء املغرب
BOROUJ AL FALAH شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 13 زنقة 
118 حي  وال1 عبد هللا ش2ضع ت2زة 
عي9 الشق - 21481 الداضالبير2ء 

املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.311777

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 24) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):
عطى) )ة)) حمد  السيد) تفويت 
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (511
511)حصة لف2ئدة))السيد))ة))احمد)

عي2ض بت2ضيخ)24) 2ضس)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 15 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)774646.
275I

 ستأ نة فيسك2كوم

SOTRA-AMSAF

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 ستأ نة فيسك2كوم

ضقم 25، زنقة املستشفى، ، 25351، 

واد1 زم املغرب

SOTRA-AMSAF شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : ط2بق 

األول الرقم 41 تجزئة ابن طفيل - 

25351 واد1 زم املغرب.

قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

.657

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تقرض) (2121 29) 2ضس) في) املؤضخ 

ذات) شركة  (SOTRA-AMSAF حل)

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد  بلغ ضأسم2له2)11.111)دضهم)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ط2بق األول)

الرقم)41)تجزئة ابن طفيل)-)25351 

واد1 زم املغرب نتيجة للعدم تحقيق)

غرض الشركة.

و عي9:

و) بوسمرة  ( هللا) عبد  السيد)ة))

 2  2  6 ك2ض ن) فيرجن دل  عنوانه)ا))

إسب2ني2) ( ف2لنسي2) ( (46111 ( أوليف2)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

ط2بق) وفي  (2121 29) 2ضس) بت2ضيخ)

(- تجزئة ابن طفيل) (41 األول الرقم)

25351)واد1 زم املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بواد1 زم))بت2ضيخ)22)أبريل)

2121)تحت ضقم)25/2121.

276I

BOUCHTA COMPTA

HAICOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنش2ء)فرع ت2بع للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

HAICOM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  حل ضقم 
4-34  ركز ديستم2ض س2حة الروداني 
زنقة عبد هللا الهبطي اق2 ة القدس 

ضقم 34 - 91111 طنجة املغرب.
إنش2ء فرع ت2بع للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.95317

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)13)نونبر)2121)تقرض إنش2ء)
(- تحت التسمية) ( ت2بع للشركة) ( فرع)
ش2طئ) زنقة  (25 ب2لعنوا9) الك2ئن  و 
 398 ضقم) ف2سينط2  تجزئة  الن2ظوض 
طنجة الب2لية)-)91111)طنجة املغرب)
املرابط) و املسير  ن طرف السيد)ة))

عبد هللا.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
31) 2ضس) بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3122.

277I

STE FIACCOF 

METIERS  CORPORATION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
ضفع ضأسم2ل الشركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
 METIERS  CORPORATION

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اف2 ة 
املن2هل23 الشفة 6 الط2بف 2 كليز  - 

41111  راكش املغرب.
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ضفع ضأسم2ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.83189

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تم) (2121 أبريل) (11 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

أ1  ن) دضهم«) (1.651.111«

 1.751.111« إلى) دضهم«) (111.111«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) دضهم«)

نقدية أو عينية.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123168.

278I

FIDU.PRO CONSULTING

AMSARA PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

 لتقى ش2ضع ا يل زوال و زنقة غيثل 

الط2بق11 ضقم 29  الداض البير2ء ، 

1، الداض البير2ء املغرب

AMSARA PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  لتقى 

ش2ضع ا يل زوال و زنقة غيثل الط2بق 

11 ضقم 29  - 1111  الداض البير2ء    

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

499735

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 23) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.AMSARA PRO

:) روج) بإيج2ز) الشركة  غرض 

عق2ض1،)أعم2ل  ختلفة.

:) لتقى) االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ش2ضع ا يل زوال و زنقة غيثل الط2بق)
الداض البير2ء)))) ( (1111 (- ( (29 ضقم) (11

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد عبدالع2طي أبونواض):))511 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 511 ( (: أبونواض) ص2دق  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
(: أبونواض) عبدالع2طي  السيد 

51111)بقيمة)111)دضهم.
 51111 (: أبونواض) ص2دق  السيد 

بقيمة)111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
أبونواض) عبدالع2طي  السيد 
سط2ت)) ( (1111 سط2ت) ( عنوانه)ا))

املغرب.
عنوانه)ا))) أبونواض  ص2دق  السيد 

سط2ت)1111))سط2ت))املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
أبونواض) عبدالع2طي  السيد 
سط2ت)) ( (1111 سط2ت) ( عنوانه)ا))

املغرب
عنوانه)ا))) أبونواض  ص2دق  السيد 

سط2ت)1111))سط2ت))املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
(- بت2ضيخ) ( البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

تحت ضقم)-.

279I

BOUCHTA COMPTA

HAICOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش2ط الشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

HAICOM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 االجتم2عي  حل ضقم 
4-34  ركز ديستم2ض س2حة الروداني 
زنقة عبد هللا الهبطي اق2 ة القدس 

ضقم 34 - 9111 طنجة املغرب.
تغيير نش2ط الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.95317

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم تغيير) (2121 نونبر) (13 املؤضخ في)
بيع) و  »اشغ2ل  الشركة  ن) نش2ط 
 واد البن2ء«)إلى)»سوبر  2ضكت،)كراء)

العق2ضات و نعش عق2ض1«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
31) 2ضس) بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3122.
281I

STE FIACCOF 

 STE INFO FAYA
EQUIPEMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE INFO FAYA EQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 4 
الغزواني  - 54451  ريرت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

3799
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 11) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.INFO FAYA EQUIPEMENTS
غرض الشركة بإيج2ز):)بيع ادوات)
املكتبية) االالت  اصالح  (  كتبية)

االستراد و التصدير.

 4 ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الغزواني))-)54451) ريرت املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: السيد يوسف البحراو1)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد  حمد كبير1):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
البحراو1) يوسف  السيد 
بوغ2فر) زنفة  (21 ضقم) عنوانه)ا))

النرجس ا)31111)ف2س املغرب.

 5 السيد  حمد كبير1 عنوانه)ا))
31111)ف2س) ( زنقة االضز النرجس ب)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
البحراو1) يوسف  السيد 
بوغ2فر) زنفة  (21 ضقم) عنوانه)ا))

النرجس ا)31111)ف2س املغرب

عنوانه)ا))) كبير1  السيد  حمد 
31111)ف2س) ( زنقة االضز النرجس ب)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2121)تحت ضقم)164.

281I

BOUCHTA COMPTA

 ZENTAURUS REAL ESTATE«

»Z.R.E
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

 ZENTAURUS REAL ESTATE«

Z.R.E« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  حل ضقم 
4-34  ركز ديستم2ض س2حة الروداني 
زنقة عبد هللا الهبطي اق2 ة القدس 

ضقم 34 - 9111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114117
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 ZENTAURUS REAL ESTATE«

.»Z.R.E
وك2لة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

و نعش عق2ض1.
عنوا9 املقر االجتم2عي):) حل ضقم)
34-4) ركز ديستم2ض س2حة الروداني)
زنقة عبد هللا الهبطي اق2 ة القدس)

ضقم)34)-)9111)طنجة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
ج.ام.ب.اش:)) ك2ضديو9  الشركة 
511)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

 251 ( (: هللا) عبد  جلوا9  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 251 ( (: كم2ل) السب2عي  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

(: ج.ام.ب.اش) ك2ضديو9  الشركة 
511)بقيمة)111)دضهم.

 251 (: هللا) عبد  جلوا9  السيد 
بقيمة)111)دضهم.

 251 (: كم2ل) السب2عي  السيد 
بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

ج.ام.ب.اش) ك2ضديو9  الشركة 
41111)دوسلدوضف) عنوانه)ا))امل2ني2)

امل2ني2.

السيد جلوا9 عبد هللا عنوانه)ا))
حي  2ضبيل اق2 ة الهن2ء)2)ط2بق)7)ضقم)

31 91111)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) كم2ل  السب2عي  السيد 

امل2ني2)41599)دوسلدوضف امل2ني2.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد جلوا9 عبد هللا عنوانه)ا))
حي  2ضبيل اق2 ة الهن2ء)2)ط2بق)7)ضقم)

31 91111)طنجة املغرب
عنوانه)ا)) كم2ل  السب2عي  السيد 

امل2ني2)41599)دوسلدوضف امل2ني2
عنوانه)ا)) سعيد  شم�سي  السيد 

امل2ني2)41591)دوسلدوضف امل2ني2
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
11) 2ضس) بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)2443.

282I

BOUCHTA COMPTA

 ASSURANCES ZORAA
TOUZANI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC
 ASSURANCES ZORAA

TOUZANI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 34 ش2ضع 
اململكة العربية السعودية عنبر ه.ب 

الط2بق 1 ضقم 1 - 91111 طنجة 
املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.71411
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 فبراير) (14 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
تفويت السيد))ة))عبد االله زضعة)
111)حصة اجتم2عية  ن أصل)611 
حصة لف2ئدة))السيد))ة))ضشيد زضعة)

بت2ضيخ)25)فبراير)2121.

التزاني) ه2جر  )ة)) السيد) تفويت 

411)حصة اجتم2عية  ن أصل)411 

حصة لف2ئدة))السيد))ة))ضشيد زضعة)

بت2ضيخ)25)فبراير)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

18) 2ضس) بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)2258.

283I

RAMKA CONSTRUCTION

RAMKA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAMKA CONSTRUCTION

 ركز ضي2ض 61 زاوية ش2ضع لال 

الي2قوت و  صطفى املع2ني الط2بق 

الث2ني ضقم 69 ، 21251، الداض 

البير2ء املغرب

 RAMKA CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  ركز 

ضي2ض 61 زاوية ش2ضع لال الي2قوت 

و  صطفى املع2ني الط2بق الث2ني 

ضقم 69 الداض البير2ء 21251 الداض 

البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

498121

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.RAMKA CONSTRUCTION

االنع2ش) (: غرض الشركة بإيج2ز)

األضا�سي) بيع  و  شراء) (- العق2ض1)

-األعم2ل التج2ضية و الهندسة املدنية)

-)اعم2ل  تنوعة.

:) ركز) االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الي2قوت) لال  ش2ضع  زاوية  (61 ضي2ض)
الث2ني) الط2بق  املع2ني  و  صطفى 
الداض) (21251 الداض البير2ء) (69 ضقم)

البير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 66 ( (: الر ر2ني) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيد كم2ل بيدوض1):))34)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
الر ر2ني) يوسف  السيد 
الدين) زكي  زنقة  (37 عنوانه)ا))
الداض) (21111   9 ش) (4 الطو�سي ط)

البير2ء)املغرب.
عنوانه)ا)) بيدوض1  كم2ل  السيد 
زاوية زنقة سبتة و بروف2نس ط) (29
 21251 11)حي املستشفي2ت) 5)شقة)

الداض البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الر ر2ني) يوسف  السيد 
الدين) زكي  زنقة  (37 عنوانه)ا))
البير2ء) الداض  (9 ش) (4 الطو�سي ط)

21111)الداض البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 16 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)773462.

284I

BOUCHTA COMPTA

 ASSURANCES ZORAA
TOUZANI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC
 ASSURANCES ZORAA

 TOUZANI
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 34 ش2ضع 
اململكة العربية السعودية عنبر ه.ب 

الط2بق 1 ضقم 1 - 91111 طنجة 
املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.71411
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)14)فبراير)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
»34)ش2ضع اململكة العربية السعودية)
 91111 (- (1 1)ضقم) عنبر ه.ب الط2بق)
ش2ضع) »السدة  إلى) املغرب«) طنجة 
 91111 (- ( (1 215)حي املجد القطعة)

طنجة))املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
18) 2ضس) بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)2258.
285I

FIDORO(MULTI-SERVICES

SIGMA FISH TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO(MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
SIGMA FISH TRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي املسرة 

4، تجزئة ضقم 18، الداخلة. - 
73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
17953

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 SIGMA(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.FISH TRADE

غرض الشركة بإيج2ز):)التج2ضة في)
األسم2ك و نتوج2ت وفواكه البحر،)

استيراد وتصد.
عنوا9 املقر االجتم2عي):)حي املسرة)
4،)تجزئة ضقم)18،)الداخلة.)-)73111 

الداخلة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 511 ( (: السيد املصطفى ضشيد1)
حصة بقيمة)111,11)دضهم للحصة).
السيد هش2م هبيط):))511)حصة)

بقيمة)111,11)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
ضشيد1) املصطفى  السيد 
أك2دير) (81652 تيكيوين) عنوانه)ا))

املغرب.
عنوانه)ا)) هبيط  هش2م  السيد 
أك2دير) (81111 انزك92) الدشيرة 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
ضشيد1) املصطفى  السيد 
أك2دير) (81652 تيكيوين) عنوانه)ا))

املغرب
عنوانه)ا)) هبيط  هش2م  السيد 
الدشيرة انزك92)81111)أك2دير املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 16 بت2ضيخ) ( االبتدائية بواد1 الدهب)

أبريل)2121)تحت ضقم)631.
286I

 centre de developpment profesionnel des

competences

 PACKAGING SOLUTIONS  
SAHARA

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc

 PACKAGING SOLUTIONS  

SAHARA شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع عمر 
املخت2ض ضقم 129 شقة ضقم 4 العيو9 

- 71111 العيو9 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36299

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 PACKAGING SOLUTIONS    :

.SAHARA

:)اإلعال9 و) غرض الشركة بإيج2ز)

دضاسة السوق و املسوح2ت

))جميع وظ2ئف الطب2عة.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)ش2ضع عمر)
املخت2ض ضقم)129)شقة ضقم)4)العيو9)

-)71111)العيو9 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: ودا9) بن  وليد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ودا9  بن  وليد  السيد 

اك2دير)) فونتي  حي  (79 ضقم) ل  قط2ع 

71111)العيو9 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ودا9  بن  وليد  السيد 

اك2دير)) فونتي  حي  (79 ضقم) ل  قط2ع 

71111)العيو9 املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1285/2121.

287I

pro med bati sarl

  ABNAE  BELGHALI
IKHWANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

pro med bati sarl
 N° 290 marjane 2 ، 50050،

meknes maroc
 ABNAE  BELGHALI  IKHWANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 

285  س  تجزئة  جن92  كن2س 2  - 
51151  كن2س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
53177

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ABNAE  BELGHALI  IKHWANE
  TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيج2ز

DIVERS  OU  CONSTRUCTION
NEGOCE

. IMPORT  ET  EXPORT
عنوا9 املقر االجتم2عي):)ضقم)285  
س))تجزئة))جن92  كن2س)2))-)51151 

 كن2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
ا راني) ( الرحم92) عبد  السيد 
علو1):))251)حصة بقيمة)111)دضهم)

للحصة).



9863 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

السيد حسن))ا راني علو1)):))251 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

علو1:)) ا راني  اسم2عيل  السيد 

251)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

 251 ( (: ( السيد علي))ا راني علو1)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد عبد الرحم92))ا راني علو1)

عنوانه)ا))س)4)تجزئة))جن92  كن2س)

2 51151) كن2س املغرب.
علو1)) ا راني  ( حسن) السيد 

عنوانه)ا))س)4)تجزئة))جن92  كن2س)

2 51151)) كن2س املغرب.
علو1) ا راني  اسم2عيل  السيد 

عنوانه)ا))س)4)تجزئة))جن92  كن2س)

2 51151) كن2س املغرب.
علو1)) ا راني  ( علي) السيد 

عنوانه)ا))س)4)تجزئة))جن92  كن2س)

2 51151) كن2س املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد عبد الرحم92))ا راني علو1))

عنوانه)ا))س)4)تجزئة))جن92  كن2س)

2 51151) كن2س املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)2117.

288I

CABINET CRCOM

 STE SMAPPS MOROCCO
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CRCOM

 AV(GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM  3eme(ETAGE(V.N(FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية

 STE SMAPPS MOROCCO SARL

AU شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 5 

ش2ضع غس92 كنف2ني فر2ء جردة لال 

 ريم الطبق الث2لث املدينة الجديدة 

ف2س. FES 30100 ف2س املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67477

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (17

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SMAPPS MOROCCO SARL AU

دضاسة و) (: غرض الشركة بإيج2ز)

إنش2ء)بواب2ت اإلنترنت

املعلو 2ت) خد 2ت  (  ق2ولة)

التج2ضية

 كتب الدضاس2ت و األبح2ث.
 5 ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

ش2ضع غس92 كنف2ني فر2ء)جردة لال)

 ريم الطبق الث2لث املدينة الجديدة)

ف2س.)FES 31111)ف2س املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

الزهراء:)) ف2طمة  لحلو  السيدة 

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الزهراء) ف2طمة  لحلو  السيدة 

ابن) ش2ضع  حمد  (378 عنوانه)ا))

عزوز حي أدضيسة ف2س.)31111)ف2س)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

الزهراء) ف2طمة  لحلو  السيدة 
ابن) ش2ضع  حمد  (378 عنوانه)ا))
31111)ف2س) عزوز حي أدضيسة ف2س)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1967.

289I

HORIZON LINES SARL

MBA NORD
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
ش2ضع  حمد اليزيد1، إق2 ة 

األندلس، بلوك H، الط2بق الث2ني، 
ضقم 11 ، 93141، تطوا9 املغرب

MBA NORD شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 
عمر بن الع2ص، ضقم 29، الط2بق 
الث2لث، ضقم 26 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
115455

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (18
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 MBA (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.NORD
البيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
ب2لجملة،)والشراء،)وبيع وتوزيع جميع)

املنتج2ت الغذائية،
-اإلستيراد والتصدير،

-)أعم2ل البن2ء)املختلفة،
-)أعم2ل التنظيف،

عنوا9 املقر االجتم2عي):)ش2ضع عمر)
بن الع2ص،)ضقم)29،)الط2بق الث2لث،)

ضقم)26)-)91111)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
زغود) الزهراء) ف2طمة  السيدة 

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
زغود) الزهراء) ف2طمة  السيدة 
عنوانه)ا)) ركب الحسني أية)2،)ضقم)

4  91111)طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
زغود) الزهراء) ف2طمة  السيدة 
عنوانه)ا)) ركب الحسني أية)2،)ضقم)

4  91111)طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241464.

291I

MICRODEV

Microdev
إعال9  تعدد القراضات

MICRODEV
قس2ضية الت2بي ضقم 4 ش2ضع الليمو9 

عي9 السبع ، 21251، الداض البير2ء 

املغرب

Microdev »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: قس2ضية 

الت2بي ضقم 4 ش2ضع الليمو9 عي9 

السبع - 21251 الداض البير2ء 

املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.181721

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

تم اتخ2ذ) (2121 فبراير) (15 املؤضخ في)

القراضات الت2لية:)



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9864

على) ينص  الذ1  (:1 ضقم) قراض 

 maroc(2يلي:)تغير إسم الشركة)) ن 

الى)) (communication et securite

microdev(االسم الجديد

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

إض2فة االستيراد والتصدير إلى نش2ط)

الشركة

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
ضفع ضأس  2ل الشركة إلى  ئة ألف)

دضهم

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:1 ضقم) بند 

تغير إسم الشركة  ن  2ضوك)  2يلي:)

اإلسم) إلى  سيكريتي  كو ينيك2سيو 

الجديد  يكرو ديف

بند ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

إض2فة االستيراد والتصدير إلى نش2ط)

الشركة

على) ينص  الذ1  5و6:) ضقم) بند 
 2يلي:)ضفع ضأس  2ل الشركة إلى  ئة)

ألف دضهم

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 25 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)11553.

292I

FNMCOMPTA

BULAICH CUISINE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

BULAICH CUISINE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي طنجة 

الب2لية تجزئة البحر األبيض 

املتوسط ضقم 36 طنجة - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115579

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.BULAICH CUISINE

أعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

النج2ضة الخشبية.

طنجة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

األبيض) البحر  تجزئة  الب2لية 

 91111 (- طنجة) (36 ضقم) املتوسط 

طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد  حمد بولعيش)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 1111 (: بولعيش) السيد  حمد 

بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد  حمد بولعيش عنوانه)ا))

  93112 ( دواض بليونش قي2دة بليونش)

الفنيدق املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد  حمد بولعيش عنوانه)ا))

  93112 ( دواض بليونش قي2دة بليونش)

الفنيدق املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3745.

293I

SOCIETE FIDAV SARL

PHYTOLAHJAIJI SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة السعديي9 عم2ضة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 51111،  كن2س 

املغرب

 PHYTOLAHJAIJI SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي كراج ضقم 

372  كرض تجزئة الزيتونة كلم 6 م 

ج  - 51111  كن2س املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

  53127

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.PHYTOLAHJAIJI SARL AU

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيج2ز)

الفالحية.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)كراج ضقم)

372) كرض تجزئة الزيتونة كلم)6)م ج))

-)51111) كن2س املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 111 ( (: ( السيد العربي الحج2يجي)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الحج2يجي)) العربي  السيد 

 11 ضقم) النخيل  تجزئة  عنوانه)ا))

البس2تي9)51111) كن2س املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

الحج2يجي)) العربي  السيد 

 11 ضقم) النخيل  تجزئة  عنوانه)ا))

البس2تي9)51111) كن2س املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (14 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)1942 .

294I

CABINET ACHAWR

ACTROS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ACHAWR

  TANGER  BD(MED 05 °24

 IMM84 ETAGE 01 BUREAU(N ،

90000، tanger(maroc

ACTROS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

 حمد الخ2 س عم2ضة 84 الط2بق 

االول ضقم 24 - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115243

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ACTROS SARL

غرض الشركة بإيج2ز):)اكترووس.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الط2بق) (84 عم2ضة) الخ2 س   حمد 

االول ضقم)24)-)91111)طنجة املغرب.
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أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: السعيد1  حمد) السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

الدين:)) صالح  ( السعيد1) السيد 
511)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد السعيد1  حمد عنوانه)ا))
داض) الشفش2وني  هللا  عبد  ش2ضع 

السعيد1))93111)تطوا9 املغرب.
الدين) صالح  ( السعيد1) السيد 
عنوانه)ا))ش2ضع عبد هللا الشفش2وني)
داض السعيد1))93111)تطوا9 املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد السعيد1  حمد عنوانه)ا))
داض) الشفش2وني  هللا  عبد  ش2ضع 

السعيد1))93111)تطوا9 املغرب
الدين) صالح  ( السعيد1) السيد 
عنوانه)ا))ش2ضع عبد هللا الشفش2وني)
داض السعيد1)93111)تطوا9 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241258.
295I

CABINET RAMI EXPERTISE

 STE PHARMACIE DAIRI
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة 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

 STE PHARMACIE DAIRI SARL
AU شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 66  كرض 

زنقة 3 حفرة بنيس ف2س جن92 
الوضد ف2س - 31111 ف2س املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67379

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 يونيو) (26

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.PHARMACIE DAIRI SARL AU

غرض الشركة بإيج2ز):)صيدلي.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)66) كرض)

زنقة)3)حفرة بنيس ف2س جن92 الوضد)

ف2س)-)31111)ف2س املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

1.111.111)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

(-

السيد عبد العزيز دير1):)11111 

بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد عبد العزيز دير1 عنوانه)ا))

11)زنقة جعفر) اق2 ة بلفدير الشقة)

 11999 الرب2ط) اكدال  الصديق 

الرب2ط املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد عبد العزيز دير1 عنوانه)ا))

11)زنقة جعفر) اق2 ة بلفدير الشقة)

 11999 الرب2ط) اكدال  الصديق 

الرب2ط املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (18 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1878.

296I

FCCA ATLAS

واد نفيس سيرفيس

OUED NFIS SERVICE 
شركة ذات  سؤولية  حدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FCCA ATLAS
 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA
 IMM 89,1ER(EATGE(APPT(N°5 ،
40000، MARRAKECH(MAROC
 OUED NFIS واد نفيس سيرفيس
SERVICE شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ا كدول 
جم2عة ثالث يعقوب الحوز - 41111 

 راكش املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
114133

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
واد) (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 OUED NFIS سيرفيس) نفيس 

.SERVICE
وك2لة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
استخالص الفواتير وتحويل اال وال.

ا كدول) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
جم2عة ثالث يعقوب الحوز)-)41111 

 راكش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: السعيد) اوعزو  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) السعيد  اوعزو  السيد 
41111) راكش)   171 ضقم) (2 ازيكي)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) السعيد  اوعزو  السيد 
41111) راكش)   171 ضقم) (2 ازيكي)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123334.

297I

TAGMATI CONSEILS

BENSAGUA TRAVAUX 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAGMATI CONSEILS
 QR ADMINSTRATIF AIT OURIR

 QR ADMINSTRATIF AIT
 OURIR، 40000، MARRAKECH

maroc
 BENSAGUA TRAVAUX شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي عم2ضة 
ضقم 21 الشقة ضقم 2 الط2بق ضقم 
1 سع2دة  راكش - 41111  راكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
114111

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (24
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
((: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.BENSAGUA TRAVAUX
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*اشغ2ل)) (: غرض الشركة بإيج2ز)
الطرق والطرق الحررية

*اشغ2ل  ختلفة و اشغ2ل البن2ء)
*نقل البر2ئع.

عم2ضة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ضقم) الط2بق  (2 ضقم) الشقة  (21 ضقم)
41111) راكش) (- سع2دة  راكش) (1

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

1.215.111)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
(: الق2دض) عبد  سك2ء) بن  السيد 

12151)بقيمة)111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
الق2دض) عبد  سك2ء) بن  السيد 
 87 ضقم) لال ريم  تجزئة  عنوانه)ا))
41111) راكش) سال) طريق  هدية 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الق2دض) عبد  سك2ء) بن  السيد 
 87 ضقم) لال ريم  تجزئة  عنوانه)ا))
41111) راكش) سال) طريق  هدية 

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123319.

298I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

GROWTH GATES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux(assafae, 4éme(étage,
 bureau 28, av(moulay(rachid,
 route(de(sefrou ، 30050، fès

MAROC
 GROWTH GATES

 شركة ذات  سؤولية  حدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  زنقة 
6،ضقم 71 ، ش2ضع س92 لويس حي 
السع2دة  - 31111  ف2س  املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
66469

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (15
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. GROWTH GATES
غرض الشركة بإيج2ز):)•)

تدضيب ودعم املديرين وضج2ل األعم2ل)
والع2 لي9 لحس2بهم الخ2ص واألفراد؛
االستش2ضات واالستش2ضات) (•

واإلداضة وإداضة املش2ضيع)؛
التدضيب)؛ (•

تع2ونية) عمل  •) س2حة 
وغرف) وتوفير  س2ح2ت  كتبية 

تدضيب.
جميع) ع2 ة،) وبصفة  (•
توسيع) شأنه2  التي  ن  العملي2ت 

نش2ط الشركة.
زنقة) ( (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
حي) لويس  س92  ش2ضع  (، (71 6،ضقم)

السع2دة))-)31111))ف2س))املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
علو1) اشرف  السيد  حمد 
طهر1:))111)حصة بقيمة)111)دضهم)

للحصة.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد  حمد اشرف علو1 طهر1)
ف2س)) ( (31111 ( ف2س) ( عنوانه)ا))

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)
و واطن  سير1 الشركة:

السيد  حمد اشرف علو1 طهر1)
ف2س)) ( (31111 ( ف2س) ( ( عنوانه)ا)))

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
12) 2ضس) بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)938/121.

299I

TIRGET INVEST

TARGET INVEST
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TIRGET INVEST
ش2ضع الزيتو9 إق2 ة األنواض عم2ضة 
س الشقة 28 حي الري2ض الرب2ط 
ش2ضع الزيتو9 إق2 ة األنواض عم2ضة 
س الشقة 28 حي الري2ض الرب2ط، 

11111، الرب2ط املغرب
Target Invest  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 15، ش2ضع 
االبط2ل،الط2بق 4، أكدال - 11111 

الرب2ط املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
151995

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (11
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 Target(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

. Invest
(: بإيج2ز) الشركة  غرض 
 Événementiel et communication

. publicitaire

عنوا9 املقر االجتم2عي):)15،)ش2ضع)
 11111 (- 4،)أكدال) االبط2ل،الط2بق)

الرب2ط املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد جبرا9 الخشي9 عنوانه)ا))
ش2ضع الزيتو9 إق2 ة االنواض ش)28)حي)

الري2ض)11111)الرب2ط املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد جبرا9 الخشي9 عنوانه)ا))
ش2ضع الزيتو9 إق2 ة االنواض ش)28)حي)

الري2ض)11111)الرب2ط املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بت2ضيخ) ( ب2لرب2ط) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)-.
311I

 centre de developpment profesionnel des

competences

FUTURE AFA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش2ط الشركة)

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc
FUTURE AFA  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 االجتم2عي ش2ضع عمر 
املخت2ض ضقم 129 شقة ضقم 4 العيو9 

- 71111 العيو9 املغرب.
توسيع نش2ط الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.35711

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تمت) (2121 أبريل) (26 في) املؤضخ 
نش2ط) إلى  الت2لية  األنشطة  إض2فة 

الشركة الح2لي):
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استغالل جميع أنواع املهن).

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1321/21.

311I

FIDUBAC SARL

A&C ENGINEERING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162 كرض ش2ضع يوسف ابن ت2شفي9 

 NADOR، الشقة ضقم 11 الن2ضوض

62000، nador(maroc

A&C(ENGINEERING شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 162  كرض 

ش2ضع يوسف ابن ت2شفي9 عم2ضة 
ضقم 11 الن2ظوض - 62111  الن2ظوض 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

22119

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 16) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 A&C (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ENGINEERING

دضاسة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

ذات) الكهرب2ئية  التركيب2ت  وتصميم 

الجهد املنخفض.

 162 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

ت2شفي9) ابن  يوسف  ش2ضع   كرض 

  62111 (- الن2ظوض) (11 ضقم) عم2ضة 

الن2ظوض املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد عز1 احمد):))1.111)حصة)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

حي) السيد عز1 احمد عنوانه)ا))
  62111 الن2ظوض) (17 ضقم) (65 اصب2ن2)

الن2ظوض املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
حي) السيد عز1 احمد عنوانه)ا))
  62111 الن2ظوض) (17 ضقم) (65 اصب2ن2)

الن2ظوض املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)تحت ضقم)818.
312I

BELGAZI ALI

KADIRIA HOLDING
إعال9  تعدد القراضات

BELGAZI ALI
ش2ضع ا ير  وال1 عبد هللا ضقم 33 
- طبق 1 - ضقم املكتب 16 طنجة، 

91111، طنجة املغرب
KADIRIA HOLDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: زوية 

زنقة املتنبي و احمد شوقي - 91111 
طنجة املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.bis 6373
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)14)أبريل)2121
تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
يحيط ع2 2 بوف2ة املرحوم عمر ق2دض1)

الشريك و  سييرالشركة
قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
غير) ملدة  لشركة  تعيي9  سيريني 
ق2دض1) عزيز  السيد  حمد   حدودة 
تجزءة) (59 البير2ء) ب2لدا  س2كن 

ملشيشية عي9 الذاءب والسيد هش2م)

ش2ضع) ب2لداضالبير2ء) س2كن  ق2دض1 

املحيط اله2د1 انف2))ضقم)15 

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

زنقة) (65 الى) االجم2عي  املق2ض  تحويل 

 ه2طم2 غ2ند1 بطنجة

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

16) ن) و) (13 (- (4 الفصول) تعديل 

النظ2م االءسل�سي

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241641.

313I

sofoget

arbori cultures
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

arbori cultures شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي القنيطرة 

بلوك ل ضقم 148 اوالد اوجيه 

الط2بق األول - 14111 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

61275

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 arbori(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.cultures

غرض الشركة بإيج2ز):)الفالحة).
عنوا9 املقر االجتم2عي):)القنيطرة)
بلوك ل ضقم)148)اوالد اوجيه الط2بق)

األول)-)14111)القنيطرة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد))عبدالرحيم سونب2ض):))671 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيد))عبدالرزاق سونب2ض)):))331 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيد))عبدالرحيم سونب2ض):)671 

بقيمة)111)دضهم.
السيد))عبدالرزاق سونب2ض)):)331 

بقيمة)111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
سونب2ض) عبدالرحيم  ( السيد)
 14111 املغرب) القنيطرة  عنوانه)ا))

القنيطرة املغرب.
سونب2ض)) عبدالرزاق  ( السيد)
 14111 املغرب) القنيطرة  عنوانه)ا))

القنيطرة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
سونب2ض) عبدالرحيم  ( السيد)
 14111 املغرب) القنيطرة  عنوانه)ا))

القنيطرة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لقنيطرة))بت2ضيخ)22)أبريل)

2121)تحت ضقم)82131.
314I

SLASH COMPTA

BEL PRO SOLUTIONS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SLASH COMPTA
 LOT(LA(GARE(N°74 RDC ،
 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
BEL PRO SOLUTIONS شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 46 ش2ضع 
الزضقطوني الط2بق الث2ني الشقة 
ضقم 6 - 21142 الداض البير2ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
483377

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 أكتوبر) (19
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 BEL (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.PRO SOLUTIONS
غرض الشركة بإيج2ز):)املتف2وض.)

نصيحة إداضة.
46)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)
الزضقطوني الط2بق الث2ني الشقة ضقم)

6)-)21142)الداض البير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد عبد العزيز بلمليح):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
بلمليح) العزيز  عبد  السيد 
زنقة إلي2س إبن  ع2وية) (7 عنوانه)ا))
ف2س) (31111 دوكرات) (9 الشقة)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
بلمليح) العزيز  عبد  السيد 
زنقة إلي2س إبن  ع2وية) (7 عنوانه)ا))
ف2س) (31111 دوكرات) (9 الشقة)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 18 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

دجنبر)2121)تحت ضقم)758132.
315I

SLASH COMPTA

MAMITEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

SLASH COMPTA
 LOT(LA(GARE(N°74 RDC ،
 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
MAMITEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 271 
زنقة 17 الحسنية 1 ش2ضع املق2و ة 
الع2لية - 28831 املحمدية املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.25191
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)19)أكتوبر)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
»ضقم)271)زنقة)17)الحسنية)1)ش2ضع)
املحمدية) (28831 (- املق2و ة الع2لية)
ب2ضك) سونترال  »إق2 ة  إلى) املغرب«)
زاويةزنقة عبد  و ن و زنقة طرابلس)
عم2ضة د الط2بق الث2لث املكتب ضقم)

18)-)28999)املحمدية))املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2ملحمدية))بت2ضيخ)26)نونبر)

2121)تحت ضقم)1583.
316I

gestion  pluriel

 GROUPE MOROCCO
  CONTROLE ENTREPRISE.I

SARL
إعال9  تعدد القراضات

gestion  pluriel
ا ل  4   زنقة  46  ضقم  11  
البرنو�سي  -  الداض  البير2ء ، 
21611، الداض  البير2ء املغرب

 GROUPE MOROCCO
  CONTROLE ENTREPRISE.I
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 59 زنقة 
تداضت  حي ب2شكو  الداض البير2ء   
املغرب - 21111 الداض البير2ء  

املغرب.
»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 
.113999

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
املؤضخ في)13)ين2ير)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)
قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
تفويت حصص اجتم2عية  ن السيد)
 خلوفي)) صطفى)))))2.111))حصة))))

لف2ئدة السيد فوف2ن2))ا 2ض
قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
كمسير) ( ا 2ض) ( السيد فوف2ن2) تعيي9 

للشركة
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
بند ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:)
  7.511 ( ) صطفى) السيد  خلوفي) ( (-
   9.511 (: ( )ضشيد) ) خلوفي) ( ( ( (- حصة)
 (  1.111 (: العي2�سي) ( فريد) ( ( )حصة))
حصة)))السيد فوف2ن2))ا 2ض):))2.111  

حصة)
بند ضقم)16:)الذ1 ينص على  2يلي:))
تعيي9 السيد))فريد))العي2�سي و السيد)

فوف2ن2))ا 2ض))كمسيرين)))للشركة
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 12 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)734239.
317I

rochdi conseil

KATO SERVICES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش2ط الشركة)

rochdi conseil
تجزئة القوات املس2عدة ضقم 143 
العيو9 ، 71111، العيو9 املغرب
KATO SERVICES شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 االجتم2عي زنقة ابن 
بطوطة ضقم 867 العيو9 ش2ضع  

بئرنزضا9 زنقة الزالقة عم2ضة الجم2ني 
ضقم 14 العيو9 71111 العيو9 

املغرب.

توسيع نش2ط الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.31241

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تمت) (2121 أبريل) (23 في) املؤضخ 

نش2ط) إلى  الت2لية  األنشطة  إض2فة 

الشركة الح2لي):

نقل البر2ئع.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1316.

318I

CYPMAR GLOBAL TRADING SARL

سيبمار كلوبال تغدينك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CYPMAR GLOBAL TRADING

SARL

عنوا9 املراسلة تق2طع ش2ضع عبد 

هللا الهبطي و أبي علي املراك�سي إق2 ة 

النوض 2 ضقم 19 طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب

سيبم2ض كلوب2ل تغدينك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 183 

ش2ضع ولي العهد  ركز نغي2 ضقم 13 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115577

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2):)سيبم2ض)

كلوب2ل تغدينك.

ت2جر) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

فواكه وخرروات وأسم2ك.



9869 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

استيراد وتصدير

تج2ضة.

 183 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- (13 ش2ضع ولي العهد  ركز نغي2 ضقم)

91111)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: وه2بي) لطيفة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: بوعالم) جميلة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) وه2بي  لطيفة  السيدة 
53)زنقة إبن تو رت اق2 ة ضقية ط2بق)

8)ضقم)53 91111)طنجة املغرب.

السيدة جميلة بوعالم عنوانه)ا))
34)زنقة االنط2كي اق2 ة بودوين ط2بق)

3)شقة)27 91111)طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) وه2بي  لطيفة  السيدة 
53)زنقة إبن تو رت اق2 ة ضقية ط2بق)

8)ضقم)53 91111)طنجة املغرب

السيدة جميلة بوعالم عنوانه)ا))
34)زنقة االنط2كي اق2 ة بودوين ط2بق)

3)شقة)27 91111)طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241598 .

319I

 ين2ضة فين2نس جروب

ايكولودج باي كليما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ين2ضة فين2نس جروب

52 ش2ضع  وال1 ضشيد شقة ضقم 

7 الط2بق الرابع جليز  راكش ، 

41111،  راكش املغرب

ايكولودج ب12 كليم2 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 52 ش2ضع 

 وال1 ضشيد شقة ضقم 7 الط2بق 

الرابع جليز - 41111  راكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114185

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

ايكولودج ب12 كليم2.

داض) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الري2فة.

52)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)

الط2بق) (7 ضقم) شقة  ضشيد   وال1 

الرابع جليز)-)41111) راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

((: فوليير) بيير  نت2لي  2ض1  السيدة 

499)حصة بقيمة)11)دضهم للحصة).

((: نيكوال كراند9) ( السيد ستيف92)

499)حصة بقيمة)11)دضهم للحصة).

حصة) (CLEM.A :  2 الشركة)

بقيمة)11)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

فوليير) بيير  نت2لي  2ض1  السيدة 

 Rue De La Madeleine عنوانه)ا))

.N° 36 49111 Angers France

كراند9) نيكوال  ( ستيف92) السيد 

 Rue De La Madeleine عنوانه)ا))

.N° 36 49111 Angers France

 N° عنوانه)ا)) (CLEM.A الشركة)

 25 rue Desmazières 49111

.Angers France

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

فوليير) بيير  نت2لي  2ض1  السيدة 

 Rue De La Madeleine عنوانه)ا))

N° 36 49111 Angers France

كراند9) نيكوال  ( ستيف92) السيد 

 Rue De La Madeleine عنوانه)ا))

N° 36 49111 Angers France

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123789.

311I

JURISMAG SARL

CMGP GROUP SA

شركة املس2همة

ضفع ضأسم2ل الشركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

CMGP GROUP SA شركة 

املس2همة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 46، ش2ضع 

الزضقطوني، الط2بق 2، الشقة ضقم 

6 - 21111 الداض البير2ء املغرب.

ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.411183

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم) (2121 أبريل) (17 في) املؤضخ 

قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

أ1) دضهم«) (221.896.111«

إلى) دضهم«) (762.171.111«  ن)

((: عن طريق) دضهم«) (983.167.111«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775717.

311I

JURISMAG SARL

 FLO RETAIL & SHOES MA
SARL-AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنش2ء)فرع ت2بع للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 FLO(RETAIL & SHOES(MA
SARL-AU شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي املحل ضقم  

L1-183 ، املركز التج2ض1 امل2ضين2 
للتسوق - الداض البير2ء - 21111 

الداض البير2ء املغرب.
إنش2ء فرع ت2بع للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.385423

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
املؤضخ في)19)أبريل)2121)تقرض إنش2ء)
فرع))ت2بع للشركة))تحت التسمية)-)و)
  CM1’ ( ضقم) املحل  ب2لعنوا9  الك2ئن 
التج2ض1) املركز  األض�سي،) الط2بق 
(- ( حي تـيكيوين،) (، سيال ب2ضك أك2دير)
املسير  ن) و  املغرب  اك2دير  (81121
 SADAN Keskin السيد)ة)) طرف 

.MUSTAFA
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775815.

312I

JURISMAG SARL

 FLO RETAIL & SHOES MA
SARL-AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنش2ء)فرع ت2بع للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
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 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 FLO(RETAIL & SHOES(MA

SARL-AU شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي املحل ضقم  

L1-183 ، املركز التج2ض1 امل2ضين2 

للتسوق - الداض البير2ء - 21111 

الداض البير2ء املغرب.

إنش2ء فرع ت2بع للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.385423

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

املؤضخ في)19)أبريل)2121)تقرض إنش2ء)

التسمية) تحت  ( للشركة) ت2بع  ( فرع)

  C9 ضقم) املحل  ب2لعنوا9  الك2ئن  و  (-

الط2بق األض�سي،)املركز التج2ض1 سيال)

تم2ضة)) (12111 (- ( تم2ضة) (، ب2ضك تم2ضة)

املغرب و املسير  ن طرف السيد)ة))

.SADAN Keskin MUSTAFA

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775814.

313I

FLASH ECONOMIE

 CABINET BOUCHFAA &

ASSOCIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

 CABINET(BOUCHFAA &

ASSOCIES

شركة ذات  سؤولية  حدودة
ضأسم2له111.111:2 دضهم

 قره2 اإلجتم2عي:4 زنقة صف2قص 

الداض البير2ء
ضقم التقييد في السجل 

التج2ض32997:1

الع2م االستثن2ئي) الجمع  بموجب 

 8 بت2ضيخ) البير2ء) الداض  في  املؤضخ 

الحصص) ح2 لي  ق2م  (2121 ابريل)

االجتم2عية للشركة):

بعملية تعديل النظ2م األس2�سي) (-
للشركة

-تعيي9 السيد بوشفع  حمد ذو)
بت2ضيخ) املزداد  املغربية،) الجنسية 
بت2فراوت،الح2 ل) (17/14/1947
و) (B381582 ضقم) الوطنية  للبط2قة 
بدض) تجزئة  البير2ء) ب2لداض  الق2طن 
القمم كمسير وحيد) (7 زنقة) (36 ضقم)

للشركة بأكبر قدض  ن الصالحي2ت.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 22 بت2ضيخ) البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775411
314I

INSTITUT ESTHETIQUE DU MAROC

 INSTITUT ESTHETIQUE DU
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 INSTITUT ESTHETIQUE DU
MAROC

 BD D›ANFA RESIDENCE 131
 AZUR 11B ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 INSTITUT ESTHETIQUE DU
MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 131 ش2ضع 
أنف2 إق2 ة أزوض 11B - 20000 الداض 

البير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

449737
 18 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121  2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 INSTITUT ESTHETIQUE DU

.MAROC
:) ركز) بإيج2ز) الشركة  غرض 

الجم2ل والرف2ه.

 131 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 11B(-(20000(ش2ضع أنف2 إق2 ة أزوض

الداض البير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 SWEDISH ( الشركة)
 INTERNATIONAL HOLDING
دضهم) (111 AB :  951)حصة بقيمة)

للحصة).
 YARMAGOMEDOVICH(السيد
Pashaev Vadim :  51)حصة بقيمة)

111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
 SWEDISH ( الشركة)
 INTERNATIONAL HOLDING AB
 PRAGTI AB S:t Knuts عنوانه)ا))

.vâg(19(21157(MALMO(SUEDE
 YARMAGOMEDOVICH(السيد
27)زنقة) Pashaev Vadim)عنوانه)ا))
 4 شقة) (2 ط2بق) ب  دضج  ( القي�سي)

21111)الداض البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
 YAVORSKAYA السيدة)
 Veronika Alexandrovnaa
دضج ب) ( زنقة القي�سي) (27 عنوانه)ا))
ط2بق)2)شقة)4 21111)الداض البير2ء)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
(- بت2ضيخ) ( البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

تحت ضقم)-.
315I

SLASH COMPTA

MAMITEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SLASH COMPTA
 LOT(LA(GARE(N°74 RDC ،
 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
MAMITEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

املق2و ة الحسنية 1 زنقة 17 ضقم 

271 الع2لية - 28831 املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

25191

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MAMITEX

غرض الشركة بإيج2ز):)املتف2وض.)

نصيحة إداضة.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ضقم) (17 زنقة) (1 الحسنية) املق2و ة 

املحمدية) (28831 (- الع2لية) (271

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: أ ينة) الحج2 ي  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

511)حصة) ( (: السيدة بنيس هن2ء)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة الحج2 ي أ ينة عنوانه)ا))

ش2ضع عبد الخ2لق الطريس حي اإلن2ضة)
ضقم)14 93111)تطوا9 املغرب.

عنوانه)ا)) هن2ء) بنيس  السيدة 
زنقة إلي2س إبن  ع2وية عم2ضة)7)شقة)

9)دوكرات)31111)ف2س املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) هن2ء) بنيس  السيدة 
زنقة إلي2س إبن  ع2وية عم2ضة)7)شقة)

9)دوكرات)31111)ف2س املغرب.
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ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 13 بت2ضيخ) ( ب2ملحمدية) االبتدائية 

فبراير)2121)تحت ضقم)194.
316I

SAMAA CONSEIL

ABRAJ ATARIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SAMAA CONSEIL
13 زنقة 118 حي  وال1 عبد هللا 
ش2ضع ت2زة عي9 الشق، 21481، 

الداضالبير2ء املغرب
ABRAJ ATARIK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 13 زنقة 
118 حي  وال1 عبد هللا ش2ضع ت2زة 
عي9 الشق - 21481 الداضالبير2ء 

املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.385993

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 19) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):
عي2ض) أحمد  )ة)) السيد) تفويت 
251)حصة اجتم2عية  ن أصل)251 
حصة لف2ئدة))السيد))ة)) حمد عطى)

بت2ضيخ)19) 2ضس)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 15 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)774644.
317I

HIDA SERVICE TAROUDANT

S BAC EQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

S BAC EQUIPEMENTS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي املنطقة 

الصن2عية ضقم 84 ايت ايعزة - 

83111 ت2ضودانت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

7527

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 S BAC(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.EQUIPEMENTS

-شراء) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

وبيع  واد البن2ء)ب2لتقسيط

-البن2ء)واالشغ2ل املختلفة.

املنطقة) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

(- ايعزة) ايت  (84 ضقم) الصن2عية 

83111)ت2ضودانت املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

بوهنيني) الرحيم  عبد  السيد 

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

بوهنيني) الرحيم  عبد  السيد 
البكر1)) عم2ضة  (14 ضقم) عنوانه)ا))

ت2ضودانت) (83111 ( (  جمع االحب2ب)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

بوهنيني) الرحيم  عبد  السيد 
البكر1)) عم2ضة  (14 ضقم) عنوانه)ا))

ت2ضودانت) (83111 ( (  جمع االحب2ب)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 11 بت2ضيخ) ( بت2ضودانت) االبتدائية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)226.

318I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

AGRI.SAHARA.KH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET

COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،

72000، ES-SEMARA(MAROC

Agri.Sahara.Kh شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 
الوك2لة 1 بلوك D ضقم 99D العيو9 

- 71111 العيو9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36117

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

Agri. (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.Sahara.Kh

انت2ج) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

انت2ج) الصن2ع2ت الغذائية،) اللحوم،)

اشغ2ل) وتسويق االلب92 و شتق2ته2،)

البن2ء)وأشغ2ل  ختلفة.

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
العيو9) (99D D)ضقم) بلوك) (1 الوك2لة)

-)71111)العيو9 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: اخميش) السيد  حمد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: اخميش) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) اخميش  أحمد  السيد 
حي سيد1  حمد زنقة املحطة ضقم)

21)العيو9)71111)العيو9 املغرب.
السيد  حمد اخميش عنوانه)ا))
حي سيد1  حمد زنقة املحطة ضقم)

21)العيو9)71111)العيو9 املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) اخميش  أحمد  السيد 
حي سيد1  حمد زنقة املحطة ضقم)

21)العيو9)71111)العيو9 املغرب
السيد  حمد اخميش عنوانه)ا))
حي سيد1  حمد زنقة املحطة ضقم)

21)العيو9)71111)العيو9 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1131/2121.

319I

Sté quick bridge

SWAP AGRI
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sté quick bridge
 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
SWAP AGRI   شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  امللك 

املسمى غي2طة س14-52 دواض غي2طة 
الط2بق الث2ني  - 35111 جرسيف 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
2149

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
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عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 SWAP(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.  AGRI

-أعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الزضاعة

-)أعم2ل الر1 والتنقيط

-)أشغ2ل  ختلفة.

امللك) ( (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

املسمى غي2طة س52-14)دواض غي2طة)

جرسيف) (35111 (- ( الث2ني) الط2بق 

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد  نير  ريني):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

حي) عنوانه)ا)) السيد  نير  ريني 

جرسيف) (35111 ( الشوبير الجنوبي)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

حي) عنوانه)ا)) السيد  نير  ريني 

جرسيف) (35111 ( الشوبير الجنوبي)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)1164/2121.

321I

CABINET HAMZAOUI

MEGAYACHT SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E(ETAGE(NO 8 ،

90000، TANGER(MAROC

MEGAYACHT SARL AU شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

 حمد 6 اق2 ة ب2هية ازه2ض بلوك 3 
ضقم 1 طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115623

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MEGAYACHT SARL AU

و) شراء) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

كراء)قواضب الترفيه

االنع2ش السي2حي.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 3 اق2 ة ب2هية ازه2ض بلوك) (6  حمد)
ضقم)1)طنجة)-)91111)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: الوزاني) هش2م  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) الوزاني  هش2م  السيد 

طريق املج2هدين تجزئة املسجد فيال)
ضقم)4 91111)طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) الوزاني  هش2م  السيد 

طريق املج2هدين تجزئة املسجد فيال)
ضقم)4 91111)طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241621.

321I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 ALAMI ARTS AND CRAFTS
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE(IBN(MAJA

 L›HABITAT(FES(FES، 300000،
FES MAROC

 ALAMI ARTS AND CRAFTS
COMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 421 

الط2بق الث2ني تجزئة ثف2ث 2 طريق 
 كن2س  - 31111 ف2س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67513
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 ALAMI(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته
.ARTS AND CRAFTS COMPANY

غرض الشركة بإيج2ز):) ق2ولة في)
النج2ضة

 ق2ولة في األشغ2ل الع2 ة و البن2ء
ت2جر استيراد و تصدير))).

 421 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
طريق) (2 الط2بق الث2ني تجزئة ثف2ث)

 كن2س))-)31111)ف2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيدة علمي حسني كوثر):))511 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيد علمي حسني أحمد)):))511 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

كوثر) حسني  علمي  السيدة 
عنوانه)ا))زنقة أبو عبيدة ابن الجراح)
ف2س) (31111   17 ضقم) (19 عم2ضة)

املغرب.
أحمد)) حسني  علمي  السيد 
ابن) عبيدة  أبو  ش2ضع  (19 عنوانه)ا))
الدك2ضات) لبيط2  (17 شقة) الجراح 

31111)ف2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
كوثر) حسني  علمي  السيدة 
عنوانه)ا))زنقة أبو عبيدة ابن الجراح)
ف2س) (31111   17 ضقم) (19 عم2ضة)

املغرب
أحمد) حسني  علمي  السيد 
ابن) عبيدة  أبو  ش2ضع  (19 عنوانه)ا))
الدك2ضات) لبيط2  (17 شقة) الجراح 

31111)ف2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1994.

322I

BELCOMPTA

OCEAN FISH & FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BELCOMPTA
ضقم 4 بلوك ب ش2ضع النوض زواغة 

العلي2 ، 31111، ف2س املغرب
OCEAN(FISH & FOOD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 128 
الط2بق االض�سي تجزئة زهرة املدائن 

3  - 31111 ف2س املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.49115

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 نونبر) (26 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
تفويت السيد))ة)) حمد الف2ضل)
311)حصة اجتم2عية  ن أصل)511 
)ة)) حمد) السيد) ( لف2ئدة) حصة 

الف2ضل بت2ضيخ)26)نونبر)2121.
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ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1983/2121.

323I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

MBK TRAINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تق2طع ش2ضع  وال1 ضشيد و عبد 

الكريم الخط2بي،عم2ضة  ركز أعم2ل 

جليز،  الط2بق الث2لث،  كتب ضقم 

21 ، 41111،  راكش املغرب

MBK TRAINING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي كلم 14، 

قي2دة أوالد حسو9،   ق2طعة سيد1 

يوسف بن علي 41111  راكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114125

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 19) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 MBK (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.TRAINING

تقديم) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الخد 2ت والسيم2 في امليدا9 امل2لي.

(،14 كلم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

قي2دة أوالد حسو9،)) ق2طعة سيد1)

41111) راكش) علي) بن  يوسف 

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: السيد حسني أ ي9 ب2للـه)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 491 ( (: السيد املصطفى بلخي2ط)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

ب2لـله) أ ي9  حسني  السيد 

(،278 حي السماللية ضقم) عنوانه)ا))

جليز)41111) راكش املغرب.

بلخي2ط) املصطفى  السيد 

 278 ضقم) السماللية  عنوانه)ا))

41111) راكش املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

ب2لـله) أ ي9  حسني  السيد 

(،278 حي السماللية ضقم) عنوانه)ا))

جليز)41111) راكش املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123255.

324I

 وثق

MLR IMMO MARINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 وثق

تطوا9، ش2ضع الجيش امللكي، عم2ضة 

112، ضقم 3 ، 93111، تطوا9 

املغرب

MLR IMMO MARINA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

 حمد الس2دس، اق2 ة  ستوضة ضقم 

98/96 الط2بق الر�سي ضقم 17 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114411

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 نونبر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 MLR (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.IMMO MARINA
االنع2ش) (: غرض الشركة بإيج2ز)

العق2ض1.
ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
اق2 ة  ستوضة) الس2دس،)  حمد 
ضقم)96/98)الط2بق الر�سي ضقم)17)-)

91111)طنجة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

11.111.111)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
(-

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

ضشيد) السيد  صطفى  وال1 
طنجة) (91111 طنجة) عنوانه)ا))

املغرب.
ضشيد) فيصل  وال1  السيد 
طنجة) (91111 طنجة) عنوانه)ا))

املغرب.
السيد ا ير  وال1 ضشيد عنوانه)ا))

طنجة)91111)طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد ا ير  وال1 ضشيد عنوانه)ا))

طنجة)91111)طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
19) 2ضس) بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241571.
325I

TYPE GESTION SERVICE

TAHIRI TECHNOLOGY
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TYPE GESTION SERVICE
 TANGER °LOT(AL(MAJD(N 276

، 90000، TANGER(MAROC
TAHIRI TECHNOLOGY شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

الداضالبير2ء ضقم 311 ا زوض9 

الحسيمة - 32251 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

3219

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (23

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 TAHIRI(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.TECHNOLOGY

تحويل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

اال وال واداء)الف2توضات وبيع  عدات)

االعال ي2ت,)تصدير)

و االستيراد.).

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ا زوض9) (311 ضقم) الداضالبير2ء)

الحسيمة)-)32251)الحسيمة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد  حمد الط2هر1)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد  حمد الط2هر1 عنوانه)ا))

67)زنقة القيروا9 ا زوض9 الحسيمة)

32251)ا زوضا9 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد  حمد الط2هر1 عنوانه)ا))

67)زنقة القيروا9 ا زوض9 الحسيمة)

32251)ا زوضا9 املغرب.
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ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 13 بت2ضيخ) ( ب2لحسيمة) االبتدائية 

فبراير)2121)تحت ضقم)39.

326I

M.A.I GROUPE SERVICE

REBAA Z.F.W TRAV
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC

REBAA Z.F.W TRAV شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 15 ش2ضع 

سبو  ركز االعم2ل الشوب الط2بق 

5 املكتب ضقم  2 - 14111 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

57355

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 نونبر) (12

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 REBAA(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.Z.F.W TRAV

:) ق2ولة) بإيج2ز) الشركة  غرض 

نج2ضة االملنتيوم)

 ق2ول االشغ2ل املختلفة).

15)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)

الط2بق) الشوب  االعم2ل  سبو  ركز 

14111)القنيطرة) (-(2 ( 5)املكتب ضقم)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد الرب2ع زهير):))1.111)حصة)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

حي) عنوانه)ا)) زهير  الرب2ع  السيد 
 26114 ( البروج) (12 الرقم) املاللية 

سط2ت املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
حي) عنوانه)ا)) زهير  الرب2ع  السيد 
 26114 ( البروج) (12 الرقم) املاللية 

سط2ت املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لقنيطرة))بت2ضيخ)24)نونبر)

2121)تحت ضقم)-.
327I

gestion  pluriel

 GROUPE MOROCCO
  CONTROLE ENTREPRISE.I

SARL
إعال9  تعدد القراضات

gestion  pluriel
ا ل  4   زنقة  46  ضقم  11  
البرنو�سي  -  الداض  البير2ء ، 
21611، الداض  البير2ء املغرب

 GROUPE MOROCCO
  CONTROLE ENTREPRISE.I
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 59 زنقة 
تداضت  حي ب2شكو  الداض البير2ء   
املغرب - 21111  الداض البير2ء   

املغرب.
»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 
.113999

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
املؤضخ في)21)دجنبر)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)
قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
  2.111 (( الحصص) جميع  تحويل 
التي في  لكية السيد فوف2ن2)) (( حصة)
ا 2ض)))لف2ئدة السيد  خلوفي)) صطفى

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
استق2لة السيد فوف2ن2))ا 2ض)) ن  ه2م)

التسيير
قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)
)كمسير) )صالح برج92) تعيي9 السيد)

للشركة
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
بند ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:)
  9.511 ( ) صطفى) السيد  خلوفي) (-
   9.511 (: ( )ضشيد) ) خلوفي) ( ( ( (- حصة)
 (  1.111 (: العي2�سي) ( فريد) ( ( )حصة))

حصة)))
على) ينص  الذ1  (:16 ضقم) بند 
العي2�سي) ( فريد) ( تعيي9 السيد)  2يلي:)
كمسيرين)) ( برج92) السيد صالح  ( و)

للشركة
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 11 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)768123.

328I

fiducon

S.M SADEX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiducon
 3N(rue(tahan ، 20100،

casablanca maroc
S.M SADEX شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي :    144 
زنقة  حمد سميحة اق2 ة جوهرة 

 حمد سميحة شقة  35  - 21111  
الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
499517

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 23) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 S.M (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SADEX
صن2عة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

االلب92 واالجب92.
 144 ( ( ( (: (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
جوهرة) اق2 ة  سميحة  زنقة  حمد 
  21111 (- ( (35 (  حمد سميحة شقة)

الداض البير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: سعد  ص2لي) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد سعد  ص2لي عنوانه)ا))ضقم)
98)زنقة اللة ت2جة م ق)21211))الداض)

البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد سعد  ص2لي عنوانه)ا))ضقم)
98)زنقة اللة ت2جة م ق)21211))الداض)

البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 17 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)-.

329I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE ATLAS ALOGO SARL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
ش2ضع  حمد الخ2 س ضقم 13 

الط2بق الث2ني خنيفرة ، 54111، 
خنيفرة املغرب

STE ATLAS ALOGO SARL شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ت2غ2ط 

كلم 5 طريق  كن2س البرج خنيفرة  - 

54111 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

3793

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 17) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ATLAS ALOGO SARL

تربية) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الخيول.

ت2غ2ط) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

كلم)5)طريق  كن2س البرج خنيفرة))-)

54111)خنيفرة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد زكري2ء)العبدالو1)):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
العبدالو1)) زكري2ء) السيد 

عنوانه)ا))ش2ضع  حمد)5)خنيفرة ضقم)

22 54111)خنيفرة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
العبدالو1)) زكري2ء) السيد 

عنوانه)ا))ش2ضع  حمد)5)خنيفرة ضقم)

22 54111)خنيفرة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2121)تحت ضقم)161.

331I

إئتم2نية برا ي

SOLAIRE SERVICE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتم2نية برا ي
ش2ضع  حمد الخ2 س عم2ضة 

بنشليخة شقة ضقم ٢ ، 43151، ابن 
جرير املغرب

SOLAIRE SERVICE شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

الري2ض ضقم 321 شقة 3 - 43151  
ابن جرير  املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
1585

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2116 نونبر) (14
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SOLAIRE SERVICE
غرض الشركة بإيج2ز):)الصي2نة و)

األشغ2ل املختلفة.
حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
  43151 (- (3 شقة) (321 الري2ض ضقم)

ابن جرير))املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
(-

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد يوسف طنينيش عنوانه)ا))
حي الري2ض ضقم)321)شقة)3 43151 

ابن جرير))املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
و واطن  سير1 الشركة:

السيدة بويفر ضحى عنوانه)ا))حي)
الري2ض ضقم)321)شقة)3 43151)ابن)

جرير))املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2بن جرير))بت2ضيخ)17)نونبر)

2116)تحت ضقم)411.
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FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE ABOU HAMZA
TRAVAUX

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
ش2ضع  حمد الخ2 س ضقم 13 

الط2بق الث2ني خنيفرة ، 54111، 
خنيفرة املغرب

  STE ABOU HAMZA TRAVAUX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  ركز 
سيد1 يحيى اوس2عد خنيفرة - 

54111 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
3781

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. ABOU HAMZA TRAVAUX
األعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املختلفة والتش2وض).
:) ركز) االجتم2عي) املقر  عنوا9 
(- خنيفرة) اوس2عد  يحيى  سيد1 

54111)خنيفرة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد الحسي9 بولحسن)):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

بولحسن) الحسي9  السيد 

س2عد) او  يحيى  سيد1  عنوانه)ا))

خنيفرة))54111)خنيفرة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

بولحسن) الحسي9  السيد 

س2عد) او  يحيى  سيد1  عنوانه)ا))

خنيفرة))54111)خنيفرة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (15 بت2ضيخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2121)تحت ضقم)154.
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FIDUCIAIRE LAMIN

SKY 21
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC

SKY 21 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  حل ضقم 

198 ش2ضع  وال1 ضشيد حي الوف2ء 

طريق صفرو - 31111 ف2س  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67359

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 24) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 SKY (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.21
غرض الشركة بإيج2ز):)شراء)وبيع)

زيوت املحرك واالستراد والتصدير.
عنوا9 املقر االجتم2عي):) حل ضقم)
الوف2ء) حي  ضشيد  ش2ضع  وال1  (198
طريق صفرو)-)31111)ف2س))املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: الت2 د1) السيد  حمد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: املسكي9) السيد  حمد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الت2 د1) السيد  حمد 
 LUISEN STR 7 41215 عنوانه)ا))
  DUSSELDORF ALLEMAGNE
 41215 DUSSELDORF

.ALLEMAGNE
السيد  حمد املسكي9 عنوانه)ا))
الوف2ء) حي  برشلونة  زنقة  (31 ضقم)

طريق صفرو))31111)ف2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الت2 د1) السيد  حمد 
 LUISEN STR 7 41215 عنوانه)ا))
  DUSSELDORF ALLEMAGNE
 41215 DUSSELDORF

ALLEMAGNE
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1856.
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 كتب االستش2ضات واملح2سبة

EASY SOUND  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 كتب االستش2ضات واملح2سبة
6, ش2ضع القدس, ت2بريكت ، 11111، 

سال املغرب
 EASY(SOUND  SARL

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زاوية زنقة 

عبد العزيز بوط2لب وزنقة عمر 
الجديد1, املتجر ضقم 6, القبيب2ت. - 

11151 الرب2ط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

151517
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 EASY (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

. SOUND  SARL
جميع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
(, السي2ضات) إكسسواضات  أنواع 

 لحق2ت))أو قطع الغي2ض..
زاوية) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
زنقة عبد العزيز بوط2لب وزنقة عمر)
(- القبيب2ت.) (,6 املتجر ضقم) الجديد1,)

11151)الرب2ط املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
511)حصة) ( (: السيد كمرا9 فؤاد)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
حصة) (511 ( (: السيد جد1 عمر)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) فؤاد  كمرا9  السيد 
 9 ضقم) (,49 عم2ضة) النعيم,) إق2 ة 

11111)سال املغرب.
حي) عنوانه)ا)) عمر  جد1  السيد 
الفرح,)زنقة)53,)ضقم)92 21541)الداض)

البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) فؤاد  كمرا9  السيد 
 9 ضقم) (,49 عم2ضة) النعيم,) إق2 ة 

11111)سال املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( ب2لرب2ط) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)4588.
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FIDUCIAIRE LAMIN

 ACH INGENIEURS

CONSEILS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC

 ACH INGENIEURS CONSEILS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  كتب ضقم 

28 الط2بق الرابع  ك2تب الصف2ء 

طريق صفرو  وال1 ضشيد  - 31111 

ف2س  املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67515

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (19

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 ACH (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.INGENIEURS CONSEILS

:) كتب) بإيج2ز) الشركة  غرض 

تصميم واألعم2ل املختلفة أو البن2ء.

:) كتب) االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ضقم)28)الط2بق الرابع  ك2تب الصف2ء)

 31111 طريق صفرو  وال1 ضشيد))-)

ف2س))املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 5.111 ( (: الشرايبي) أنس  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) الشرايبي  أنس  السيد 

  RTE DE LA CLOCHATTE 34 1116

.1116 LAUSANNE  SUISSE

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) الشرايبي  أنس  السيد 

  RTE DE LA CLOCHATTE 34 1116

1116 LAUSANNE  SUISSE

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1995.

335I

Fiduciaire  la clarté

WALIMA FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire  la(clarté

14تجزئة بلعب2س  ضقم 3 طريق 

عي9 الشقف ف2س ، 31151، ف2س 

املغرب

WALIMA FES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي بلوك  ب 

2 ضقم 1 إق2 ة النوض  - 31111 ف2س 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

55959

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2118 (12 (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.WALIMA FES
:) ستغل) بإيج2ز) الشركة  غرض 

 طعم صغير.
عنوا9 املقر االجتم2عي):)بلوك))ب)
2)ضقم)1)إق2 ة النوض))-)31111)ف2س)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 41.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 211 ( (: السيد افقير عبدالرحم92)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 211 ( (: االاله) عبد  افقير  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد افقير عبد االاله عنوانه)ا))
 31111  2 41)حي السع2دة) 69)زنقة)

ف2س املغرب.
عبدالرحم92) افقير  السيد 
عنوانه)ا))69)زنقة)41)حي السع2دة)2  

31111)ف2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد افقير عبد االاله عنوانه)ا))
 31111  2 41)حي السع2دة) 69)زنقة)

ف2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية بف2س))بت2ضيخ)25) 12)2118 

تحت ضقم)1617.
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AZIZ GESTION IMMOBILIERE  ATTALIDI

 AZIZ GESTION
IMMOBILIERE  ATTALIDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

  AZIZ GESTION IMMOBILIERE
ATTALIDI

 BOULEVARD ZERKTOUNI 46
 AU 2 éme(ETAGE(APPT(N°6 ،

2020، Casablanca(MAROC
  AZIZ GESTION IMMOBILIERE
ATTALIDI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

الزضقطوني ضقم 46 ط2بق 2 الشقة 

6 - 21121 الداضالبير2ء   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

499511

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

  AZIZ GESTION IMMOBILIERE

. ATTALIDI

تأجير) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

أو) اململوكة  العق2ضات  وتشغيل 

املؤجرة.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الزضقطوني ضقم)46)ط2بق)2)الشقة)6 

-)21121)الداضالبير2ء)))املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: الثليد1) عزيز  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) الثليد1  عزيز  السيد 
املع2ضيف)) (4 89)زنقة ابن زضاضة ط2بق)

21121)الداضالبير2ء)))املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) الثليد1  عزيز  السيد 
املع2ضيف)) (4 89)زنقة ابن زضاضة ط2بق)

21121)الداضالبير2ء))املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 16 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)774851.
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IDRISSIDES INVEST CONSEIL

WEC2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IDRISSIDES INVEST CONSEIL
62 تجزئة الر2و1 1 - املح2 يد 

-  راكش  راكش، 41111، 
MARRAKECH MAROC

WEC2 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 A 61 وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم
اق2 ة حسنية 2 زنقة سوضي2 جليز - 

41111  راكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114177
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
.WEC2(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته
:) ركز) بإيج2ز) الشركة  غرض 
العن2ية) و  للتجميل  - ركز  اتص2ل)

ب2لجم2ل.
 61 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
2)زنقة سوضي2 جليز) A)اق2 ة حسنية)

-)41111) راكش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: وسيلة) وضاو1  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
االله) عبد  بنشقرو9  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) وسيلة  وضاو1  السيدة 
))ش2ضع ضو 92 ضوالند لوط2) (111 ضقم)

غريتز)77221)اض 2نفيليي))فرنس2.

االله) عبد  بنشقرو9  السيد 
ضو 92) ش2ضع  ( ( (111 ضقم) عنوانه)ا))
ضوالند لوط2 غريتز)77221)اض 2نفيليي))

فرنس2.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) وسيلة  وضاو1  السيدة 
))ش2ضع ضو 92 ضوالند لوط2) (111 ضقم)

غريتز)77221)اض 2نفيليي))فرنس2
االله) عبد  بنشقرو9  السيد 
ضو 92) ش2ضع  ( ( (111 ضقم) عنوانه)ا))
ضوالند لوط2 غريتز)77221)اض 2نفيليي))

فرنس2
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123384.

338I

socomif sarl

L3S
إعال9  تعدد القراضات

socomif sarl
زنقة  حمد الحص2لي عم2ضة 35 شقة 

ضقم 2 ، 14115، القنيطرة املغرب
L3S »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 59  إق2 ة 
 وال1 عبد العزيز  ش2ضع  وال1 عبد 
العزيز KENITRA 14000 القنيطرة 

املغرب.
»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 
.55253

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
املؤضخ في)27)أبريل)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)
قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تغيير نش2ط تج2ض1
قراض ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تغيير  قر اإلجتم2عي
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
بند ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)
تغيير غرض الشركة  ن شركة نقل)

إلى ت2جر ملنتج2ت تج2ضية  ختلفة.
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على) ينص  الذ1  (:4 ضقم) بند 
 2يلي:)تغيير  قر اإلجتم2عي)59)إق2 ة))
 وال1 عبد العزيز ش2ضع  وال1 عبد)
العزيز إلى العنوا9 الت2لي املتجر ضقم)
بير ضا ي) (a1 n187 11) غرب العربي)

القنيطرة
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لقنيطرة))بت2ضيخ)22)أبريل)

2121)تحت ضقم)82145.
339I

AG.FIDUCIAIRE

TOUIL DISTRIBUTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AG.FIDUCIAIRE
 BD ANOUAL RCE EL BARAKA
 5° ETG(N°21 ، 60000، OUJDA

MAROC
TOUIL DISTRIBUTION شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

 ZONE وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي
 INDUSTRIELLE  BOUSTANE(II

P59   - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
37175

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 TOUIL(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.DISTRIBUTION
و) توزيع  (: بإيج2ز) غرض الشركة 

بيع ب2لجملة ملواد التلفيف)..
 ZONE (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 INDUSTRIELLE  BOUSTANE II

P59(((-(60000)وجدة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: ( السيد صديق طويل)
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) طويل  صديق  السيد 
ش2ضع  حمد الخ2 س الحي الصن2عي)

B59  61111   2)وجدة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ( طويل) السيد صديق 
ش2ضع  حمد الخ2 س الحي الصن2عي)

B59  61111   2)وجدة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1537.
341I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

MIRAGE LIXUS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°32 ,
 3EME(ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER maroc
MIRAGE LIXUS  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع عمر 
بن عبد العزيز الطريق الوطنية ضقم 

1 - 92111 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
6199

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 23) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. MIRAGE LIXUS

-) حطة) (: غرض الشركة بإيج2ز)

 تعددة الخد 2ت.

-) طعم).

ع2 ة) أغذية  (، سوبر  2ضكت) (-

وأجهزة.

و يك2نيك2) وصي2نة  تنظيف  (-

املركب2ت.

والعمولة) والتوزيع  التسويق  (-

والتمثيل) والتصدير  واالستيراد 

والشحن والتج2ضة بشكل ع2م لجميع)

واملنتج2ت) واملواد  الغذائية  املواد 

واملواد واآلالت واألدوات واملواد ذات)

غير  ب2شر) أو  بشكل  ب2شر  الصلة 

املذكوضة أعاله أو التي) بأحد األشي2ء)

قد تروج تطوير الشركة.

أو) التج2ضية  املع2 الت  جميع  (-

أو) املنقولة  أو  امل2لية  أو  الصن2عية 

العق2ضية تتعلق بشكل  ب2شر أو غير)

 ب2شر بأحد األشي2ء)املذكوضة أعاله أو)

التي قد تعزز تطوير الشركة..

عنوا9 املقر االجتم2عي):)ش2ضع عمر)

بن عبد العزيز الطريق الوطنية ضقم)

1)-)92111)العرائش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد ق2سم الفرج2ني)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد ق2سم الفرج2ني عنوانه)ا))

EC2P 2E)لند9 انجلترا. انجلترا))

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد ق2سم الفرج2ني عنوانه)ا))

EC2P 2E)لند9 انجلترا. انجلترا))

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لعرائش))بت2ضيخ)23)أبريل)

2121)تحت ضقم)525.

341I

ART OMARI SERVICES

بلوتي4 يو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BLOTY4YOU

 N° 2888 MHAMID(Marrakech ،

40000، MARRAKECH(MAROC

بلوتي4 يو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 2888 

املح2 يد - 41111   راكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114125

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2):)بلوتي4 

يو.

بيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

 نتج2ت التجميل);)تصدير و إستيراد.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)ضقم)2888 

املح2 يد)-)41111)) راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

ف2ضل) القميزة  حمد  السيد 

دضهم) (25.111 حصة بقيمة) (251   :

للحصة).

السيد القميزة أنس):))251)حصة)

بقيمة)25.111)دضهم للحصة).
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امل2لك:)) عبد  ن2يت  ب2ضك  السيد 
دضهم) (51.111 بقيمة) حصة  (511

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
ف2ضل) القميزة  حمد  السيد 
 41111 ( اسيل) (492 ضقم) عنوانه)ا))

 راكش املغرب.
السيد القميزة أنس عنوانه)ا))ضقم)
492)اسيل))41111) راكش املغرب.

امل2لك) عبد  ن2يت  ب2ضك  السيد 
الرحبة دضب الطبيب ضقم) عنوانه)ا))

15 41111) راكش املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
ف2ضل) القميزة  حمد  السيد 
 41111 ( اسيل) (492 ضقم) عنوانه)ا))

 راكش املغرب
السيد القميزة أنس عنوانه)ا))ضقم)

492)اسيل))41111) راكش املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123331.

342I

elite compta

فينابيكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

elite compta
 av(atlas(apt 16 agdal(rabat ، 14

10000، rabat(maroc
فين2بيكس  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الرب2ط - 
93،بلوك الربيع التقدم اليوسفية. 

- 11191 الرب2ط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

151591
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

فين2بيكس).
غرض الشركة بإيج2ز):)التج2ضة))و)

أشغ2ل  ختلفة.
(- الرب2ط) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
اليوسفية.) التقدم  الربيع  93،بلوك 

-)11191)الرب2ط املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 911 ( (: صالح) بلمود9  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيدة  2لك عف2ف):))111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) صالح  بلمود9  السيد 
الوزاني) بلحسن  ش2ضع  حمد  (19
الرب2ط) (11171 الرب2ط.) السوي�سي 

املغرب.
عنوانه)ا)) عف2ف  السيدة  2لك 
الوزاني) بلحسن  ش2ضع  حمد  (19
الرب2ط) (11171 الرب2ط.) السوي�سي 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) عف2ف  السيدة  2لك 
الوزاني) بلحسن  ش2ضع  حمد  (19
الرب2ط) (11171 الرب2ط.) السوي�سي 

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( ب2لرب2ط) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)113118.
343I

CANOCAF SARL

MINI TRAVA
إعال9  تعدد القراضات

CANOCAF SARL
ش2ضع الجيش امللكي زنقة الخنس2ء 

ضقم 7 الط2بق الث2ني ضقم 13 
 NADOR ،62111 ،الن2ظوض

MAROC
MINI TRAVA  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: حي 

ع2ضيض ضقم 13 - - الن2ظوض  املغرب.
»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 
.11655

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
املؤضخ في)15)فبراير)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)
على) ينص  الذ1  (:1 ضقم) قراض 
تفـويت) على  املص2دقة   2يلي:)
الحـصص االجتمـ2عـية املقرضة بت2ضيخ)
الهواض1) السيد  بي9  (15/12/2121
السيد  يمو9) و  جهة،) عم2د  ن 

قجداع2  ن جهة أخرى
قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تعيي9  سيير جديد للشركة
قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

 الئمة النظ2م األس2�سي للشركة
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
الذ1 ينص على) (:7 و) (6 بند ضقم)
حصة) (451( ع2 ر1) سعيد   2يلي:)
 451( ) يمو9 قجداع2) اجتم2عية)،)

حصة اجتم2عية)
على) ينص  الذ1  (:16 ضقم) بند 
 2يلي:)تعيي9 السيدين سعيد ع2 ر1)

و  يمو9 قجداع2 كمسيرين للشركة
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)تحت ضقم)816.

344I

CANOCAF SARL

LUXIND
إعال9  تعدد القراضات

CANOCAF SARL
ش2ضع الجيش امللكي زنقة الخنس2ء 

ضقم 7 الط2بق الث2ني ضقم 13 
 NADOR ،62111 ،الن2ظوض

MAROC
LUXIND »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: ش2ضع 

الجيش امللكي زنقة الخنس2ء ضقم 7، 

الط2بق الث2ني شقة ضقم 3 - 62111 

الن2ظوض املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.19851

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)12)أبريل)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:1 ضقم) قراض 

تفـويت) على  املص2دقة   2يلي:)

الحـصص االجتمـ2عـية املقرضة بت2ضيخ)

هوب92) الس2دة  بي9  (12/14/2121

و) سهيل و هوب92  ع2وية،) ن جهة،)

السيد هوب92 عبد الجليل  ن جهة)

أخرى

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تعيي9  سيير جديد للشركة

على) ينص  الذ1  (:3 ضقم) قراض 

 2يلي:)تـغـيير الشكل القـ2نوني للشركة)

ذات  سـؤولية) شركة  لتصبح 

لشريك وحيد و املص2دقة) (  حدودة)

الجديد) األسـ2�سي  الق2نو9  على 

للشركة

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

الذ1 ينص على) (:7 و) (6 بند ضقم)

 1111( الجليل) عبد  هوب92   2يلي:)

حصة اجتم2عية))

بند ضقم)14:)الذ1 ينص على  2يلي:)

كمسير) الجليل  عبد  السيد  تعيي9 

استق2لة) قبول  بعد  للشركة  وحيد 

الس2دة هوب92 سهيل و هوب92  ع2وية)

 ن  ه2م التسيير

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)تحت ضقم)817.
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FIDUCIA-MID

 NOUVELLE GENIE CIVIL ET
IRRIGATION SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
ضقم 98 الط2بق االول طريق  كن2س 

 يمالل  يدلت ، 54351،  يدلت 

 يدلت

 NOUVELLE GENIE CIVIL ET

IRRIGATION SARL AU   شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 11 
زنقة فيصل تداوت اخر جيو9  - 

54351  يدلت املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

2733

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 NOUVELLE GENIE CIVIL ET

.  IRRIGATION SARL AU

االشغ2ل) (: غرض الشركة بإيج2ز)

املختلفة او البن2ء.
 11 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
(- ( اخر جيو9) تداوت  فيصل  زنقة 

54351) يدلت املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: زهيراخريض) ( السيد)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) زهيراخريض  ( السيد)

54351) يدلت)   11 ش2ضع سال املو)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) زهيراخريض  ( السيد)

54351) يدلت)   11 ش2ضع سال املو)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بت2ضيخ) ( االبتدائية بميدلت)

2121)تحت ضقم)117.
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CANOCAF SARL

NASIMRIF VOYAGES
إعال9  تعدد القراضات

CANOCAF SARL

ش2ضع الجيش امللكي زنقة الخنس2ء 

ضقم 7 الط2بق الث2ني ضقم 13 

 NADOR ،62111 ،الن2ظوض

MAROC

NASIMRIF VOYAGES  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: زنقة 
بوخ2ضيست ضقم 2 حي السوق 

الزالقة زايو  - - الن2ظوض  املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.13719

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)12)أبريل)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:1 ضقم) قراض 

تفـويت) على  املص2دقة   2يلي:)

الحـصص االجتمـ2عـية املقرضة بت2ضيخ)

دضاق) الس2دة  بي9  (12/14/2121

و) جهة،) بوزي92  ن  دضاق  و   حمد 

السيد بن جد1  صطفى  ن جهة)

أخرى.

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تعيي9  سير جديد للشركة.

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

 الئمة النظ2م األس2�سي للشركة

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

الذ1 ينص على) (:7 و) (6 بند ضقم)

 3.111( جد1  صطفى) بن   2يلي:)
زعن2ني  حمد) اجتم2عية)،) حصة 

)1.111)حصة اجتم2عية))

على) ينص  الذ1  (:16 ضقم) بند 

جد1) بن  السيد  تعيي9   2يلي:)

 صطفى كمسير وحيد للشركة بعد)

دضاق  حمد) السيد  استق2لة  قبول 

 ن  ه2م التسيير

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)تحت ضقم)818.

347I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

باربوشة
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ب2ضبوشة شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض أوالد 

طلحة قي2دة الجبيالت - الرح2 نة  - 

43151 ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

2677

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

ب2ضبوشة.
غرض الشركة بإيج2ز):)-)الفالحة و)

تربية املوا�سي)
-)التصدير و االستيراد

تحويل وتقييم وإنت2ج املنتج2ت) (-
الزضاعية.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)دواض أوالد)
(- ( الرح2 نة) (- طلحة قي2دة الجبيالت)

43151)ابن جرير املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيدة  ريم أيت  عطى هللا:))111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
هللا) أيت  عطى  السيدة  ريم 
عنوانه)ا))اق2 ة ي2سمي9 ش2ضع الشيخ)
 18 ضقم) زنقة  حمد  و ن  الرابحي 

41111) راكش املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
هللا) أيت  عطى  السيدة  ريم 
عنوانه)ا))اق2 ة ي2سمي9 ش2ضع الشيخ)
 18 ضقم) زنقة  حمد  و ن  الرابحي 

41111) راكش املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2بن جرير))بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)تحت ضقم)152.
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Virtual space international

IP 24
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Virtual space international
 BD(zerktouni 6 ème(etage ، 46

20100، Casablanca(Maroc
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IP 24 شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 46 ش2ضع 

الزضقطوني الط2بق الس2دس  ك2تب 

15و 16 - 21111 الداض البير2ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

498277

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (27

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

.IP 24(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

االستيراد) (: غرض الشركة بإيج2ز)

والتج2ضه) البن2ء) واشغ2ل  والتصدير 

بشكل ع2م....

46)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)

الزضقطوني الط2بق الس2دس  ك2تب)

البير2ء) الداض  (21111 (- (16 15و)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد حسن ب2لراضيه)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد حسن ب2لراضيه عنوانه)ا))
دضب الحريه  جموعه)6)ضقم)14)ح ح))

21151)الداض البير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد حسن ب2لراضيه عنوانه)ا))
دضب الحريه  جموعه)6)ضقم)14)ح ح))

21151)الداض البير2ء)املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

(- بت2ضيخ) ( البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

تحت ضقم)-.
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نوض1 اوديت

TRADE TG
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نوض1 اوديت
ضقم 6 الشقة ضقم 11 زنقة بيروت 

 كن2س ، 51111،  كن2س املغرب

TRADE TG شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  خز9 

ضقم 6  دضب الريق حم2م الجديد  

املدينة القديمة 51111  كن2س 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

53179

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 19) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 TRADE(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.TG

غرض الشركة بإيج2ز):)التصدير و)

االستيراد.
:) خز9) االجتم2عي) املقر  عنوا9 
دضب الريق حم2م الجديد)) ( (6 ضقم)

51111) كن2س) القديمة) املدينة 

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 91.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 911 ( (: الط2هر) زضيو1  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) الط2هر  زضيو1  السيد 

حم2م) الريق  دضب  ( (6 ضقم)  خز9 

 51111 القديمة) املدينة  الجديد 

 كن2س املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) الط2هر  زضيو1  السيد 
ضقم)3))دضب ديلبيت))75114  75114 

ب2ضيز فرنس2

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)-.
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 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ديكو كوفر
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ديكو كوفر شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي فيال 5 
ضي2ض العنبر 2 - الط2بق االول  كتب 

ضقم 11 - 41311  راكش املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

113613

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
ديكو) (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

كوفر.
ت2جر أو) (- (: غرض الشركة بإيج2ز)

وسيط في اال ستيراد و التصدير
-) ق2ول نج2ضة األملنيوم)-)املعد9)-)

الحديد و  واد أخرى)
-) ق2ول األعم2ل املتنوعة أو البن2ء.

 5 فيال) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ضي2ض العنبر)2)-)الط2بق االول  كتب)

ضقم)11)-)41311) راكش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
تف2ضيس) لعظم  كريم  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
تف2ضيس) لعظم  كريم  السيد 
املن2بهة)) قط2ضة  عنوانه)ا)) ركز 

41152)قط2ضة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
تف2ضيس) لعظم  كريم  السيد 
املن2بهة)) قط2ضة  عنوانه)ا)) ركز 

41152)قط2ضة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)122896.

351I

MEDICAL SERVICES COMPANY

ERES INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

ERES(INVEST  SARL
2 زنقة أبو آالء زه2ض حي املستشفي2ت 

، 21351، الداض البير2ء املغرب
 ERES INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9882

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 2 زنقة أبو 

آالء زه2ض حي املستشفي2ت  - 21351 

الداض البير2ء املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.393147

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)26)فبراير)2121)تم))تحويل))

املقر االجتم2عي الح2لي للشركة  ن)»2 
املستشفي2ت)) زه2ض حي  آالء) أبو  زنقة 

املغرب«) البير2ء) الداض  (21351 (-

 7 ش2ضع الزضقطوني الط2بق) (59« إلى)

البير2ء)) الداض  (21561 (- (21 الشقة)

املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 14 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)774479.

352I

 وثق

SOLUTIONS BOX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
ضفع ضأسم2ل الشركة

 وثق

تطوا9، ش2ضع الجيش امللكي، عم2ضة 

112، ضقم 3 ، 93111، تطوا9 

املغرب

SOLUTIONS BOX شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  جمع 

اي2نس داضن2، عم2ضة 57 م 13 املريق 

93211 املريق املغرب.
ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.25611

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تم) (2121 17) 2ضس) في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

 11.111« أ1  ن) دضهم«) (941.111«

عن) دضهم«) (951.111« إلى) دضهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (17 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2121)تحت ضقم)11817.

353I

 كتب الحس2ب2ت ح ل

AHDI HOLD PROMO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 كتب الحس2ب2ت ح ل

21 ش2ضع الداخلة الط2بق االول قرية 

الجم2عة ، 21431، الداض البير2ء 

املغرب

AHDI HOLD PROMO شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 61  حج 

اللة ي2قوت الرقم 39 الط2بق االول - 

21111 البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511255

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 AHDI (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.HOLD PROMO

:) نعش) بإيج2ز) الشركة  غرض 

عق2ض1).

61) حج) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

اللة ي2قوت الرقم)39)الط2بق االول)-)

21111)البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) سعيد  عهد1  السيد 

ق ج) (15 دضب  وال1 بوشعيب زنقة)

21431)البير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) سعيد  عهد1  السيد 

ق ج) (15 دضب  وال1 بوشعيب زنقة)

21431)البير2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775679.

354I

SARL

EM RENTAL
إعال9  تعدد القراضات

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

EM RENTAL  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي:  جموعة 

ان2�سي س9  نتزه ام الربيع ج1 عم2ضة 

د ضقم 9  - 22111 الداض البير2ء 

املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.413679

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)16)أبريل)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

للمديرين) التوقيع  تعديل صالحي2ت 

املش2ضكي9

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

43) ن النظ2م) و) (15 تعديل امل2دتي9)

األس2�سي

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:15 ضقم) بند 

التوقيع) صالحي2ت  تعديل   2يلي:)

للمديرين املش2ضكي9

على) ينص  الذ1  (:43 ضقم) بند 

التوقيع) صالحي2ت  تعديل   2يلي:)

للمديرين املش2ضكي9

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 27 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)15561.

355I

SARL

SCHOOLTECH

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

SCHOOLTECH شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 17 س2حة 

ش2ضلس نيكول ط2بق 7  كتب 2  - 

22111 الداض البير2ء املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.363165

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

املؤضخ في)12)أبريل)2121)تم))تحويل))

للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

 7 س2حة ش2ضلس نيكول ط2بق) (17«

البير2ء) الداض  (22111 (- ( (2  كتب)

ش2ضع  وال1) (81« إلى) املغرب«)

سليم92 زنقة الك2ضة الط2بق)3) كتب)

8)عي9 السبع))-)22111)الداض البير2ء))

املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 27 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)15527.

356I
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السالو1))حسن

NAJIDMAT IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

السالو1  حسن

115ش2ضع 2  2ضس الداض البير2ء، 

2111، الداض البير2ء املغلرب

NAJIDMAT IMMOBILIERE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي - 

 Bourgogne, 17 rue(Ibnou

 abadih - Bourgogne, 17

 rue(Ibnou(abadih 20040

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.171133

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 31) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):

 Siham )ة)) السيد) تفويت 

MAATAZ 111)حصة اجتم2عية  ن)

السيد) ( 11.111)حصة لف2ئدة) أصل)

 25 بت2ضيخ) (Najat MAATAZ )ة))

دجنبر)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)15453.

357I

PRIX AFRIQUE SARL

PRIX AFRIQUE
إعال9  تعدد القراضات

PRIX AFRIQUE SARL

تجزئة املجد اق2 ة ضقم 41 ، 

91111، طنجة املغرب

PRIX AFRIQUE  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: تجزئة 

املجد اق2 ة ضقم 41 - 91111 طنجة 

املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.12839

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
تم اتخ2ذ) (2121 أبريل) (16 املؤضخ في)

القراضات الت2لية:)
قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

-)تخفيض ضأس امل2ل)
قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
7) ن النظ2م) و) (6 تعديل امل2دتي9) (-

األس2�سي.
قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

-)إع2دة صي2غة النظ2م األس2�سي
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
بند ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
املنعقد) الع2م  الجمع  ملحرر  وفًق2 
والذ1 تغيب) (، (2021-04-16 بت2ضيخ)
(، (PIERPAOLO FILIPPI فيه السيد)
يمتلك ستة آالف))6111))سهم)،)أ1)
الجنسية) ؛) ن  امل2ل) ٪20) ن ضأس 
 MOGLIANO ويقيم في) (، اإليط2لية)
ح2 ل) (، (VENETO (TV( .ITALY
جواز السفر ضقم)YA3396791.)لكنه)
لشريكه) والتفويض  املوافقة  اعطى 
الذ1 يمثل األغلبية التخ2ذ القراضات)
ب2لبريد) الرد  بعد  ؛) أعاله) املذكوضة 
 15/14/2121 بت2ضيخ) اإللكتروني 
)-)تخفيض ضأس) الذ1 وقع  ن أجله)
إلى) دضهم  (3،000،000.00 امل2ل  ن)

500،000.00)دضهم
بند ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
7) ن النظ2م) و) (6 تعديل امل2دتي9) (-

األس2�سي.
بند ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

-)إع2دة صي2غة النظ2م األس2�سي
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)26)أبريل)2121.
358I

BKMG Consulting SARL AU

SOCIETE GRAMZI SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BKMG Consulting SARL AU
 N°11 OLM 6 EL(BASSATINE ، 0،

MEKNES MAROC

 SOCIETE GRAMZI SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اليم 4 

ضقم 47 البس2تي9 - 51121  كن2س 
املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
52429

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 دجنبر) (17
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SOCIETE GRAMZI SARL AU
بيع) ( (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

األدوات والعق2قير.
 4 اليم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
51121) كن2س) (- البس2تي9) (47 ضقم)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 51.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
(-

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) كرا ز1  خ2ليد  السيد 
دواض اوالد عبد هللا بن ضحو الدخيسة)

51181) كن2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) كرا ز1  خ2ليد  السيد 
دواض اوالد عبد هللا بن ضحو الدخيسة)

51181) كن2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)211218.5117.

359I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE M.GOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE M.GOODS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 175 ش2ضع 

كفر ق2سم القدس وجدة - 61111 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

37179

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.M.GOODS

نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البر2ئع لحس2ب الغير وطني2 و دولي2.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)175)ش2ضع)

 61111 (- كفر ق2سم القدس وجدة)

وجدة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: دضق2و1  حمد) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

الرحم92:)) عبد  دضق2و1  السيد 

511)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) دضق2و1  حمد  السيد 

175)ش2ضع كفر ق2سم القدس وجدة)

61111)وجدة املغرب.
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الرحم92) عبد  دضق2و1  السيد 

ق2سم) كفر  ش2ضع  (175 عنوانه)ا))

القدس وجدة)61111)وجدة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) دضق2و1  حمد  السيد 

175)ش2ضع كفر ق2سم القدس وجدة)

61111)وجدة املغرب

الرحم92) عبد  دضق2و1  السيد 

ق2سم) كفر  ش2ضع  (175 عنوانه)ا))

القدس وجدة)61111)وجدة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1541.

361I

السالو1))حسن

NAJIDMAT IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

السالو1  حسن

115ش2ضع 2  2ضس الداض البير2ء، 

2111، الداض البير2ء املغلرب

NAJIDMAT IMMOBILIERE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي - 

 Bourgogne, 17 rue(Ibnou

 abadih - 20040 CASABLANCA

.MAROC

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.171133

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 31) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):

نجيد) زينب  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (1.111

)ة)) السيد) ( لف2ئدة) حصة  (11.111

نج2ة  عتز بت2ضيخ)25)دجنبر)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)15453.

361I

ART OMARI SERVICES

أرت عمري سرفيس
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ART OMARI SERVICES

 N° 20 DB(MOULAY

 ABELKADER DABACHI

 MEDINA(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

أضت عمر1 سرفيس  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 21 

دضب  وال1 عبدالق2دض دب2�سي املدينة 

- 41111  راكش  املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

112467

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (19

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

أضت) (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

عمر1 سرفيس).

أشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
 ختلفة أو البن2ء)؛)زخرفة.

 21 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

دضب  وال1 عبدالق2دض دب2�سي املدينة)

-)41111) راكش))املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد بو شقراو1 عمر)):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد بو شقراو1 عمر))عنوانه)ا))
ضقم)51)دضب  وال1 عبدالق2دض دب2�سي)

41111) راكش))املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد بو شقراو1 عمر))عنوانه)ا))
ضقم)51)دضب  وال1 عبدالق2دض دب2�سي)

41111) راكش))املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
17) 2ضس) بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)121755.
362I

ste holdings missour sarl au

VERACLAME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au
 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 املغرب
VERACLAME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض اوالد 

بوط2هر - 33251  يسوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

1895
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.VERACLAME
االشغ2ل) (: غرض الشركة بإيج2ز)
اجزاء) بيع  (، البن2ء) و  املختلفة 

االلو نيوم)،) تح2دت)..
عنوا9 املقر االجتم2عي):)دواض اوالد)

بوط2هر)-)33251) يسوض املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 91.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 311 ( (: السيدة لطيفة الفقراو1)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 311 ( (: علي) ابن  حسن  ( السيد)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 311 ( (: السيدة حفصة ابن علي)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
الفقراو1) لطيفة  السيدة 

 33251 عنوانه)ا))دواض اوالد بوط2هر)

 يسوض املغرب.

السيد حسن ابن علي عنوانه)ا))
33251) يسوض) بوط2هر) اوالد  دواض 

املغرب.

علي) ابن  حفصة  السيدة 

 33251 عنوانه)ا))دواض اوالد بوط2هر)

 يسوض املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

علي) ابن  حفصة  السيدة 

 33251 عنوانه)ا))دواض اوالد بوط2هر)

 يسوض املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (14 بت2ضيخ) ( ببومل92) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)74/2121.

363I

ste holdings missour sarl au

SAAD REBOISEMENT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au

 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 املغرب

SAAD REBOISEMENT شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي النج2ح 

 يسوض - 33251  يسوض املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

1915
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في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 SAAD (: اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2)

.REBOISEMENT
(: بإيج2ز) الشركة  غرض 
واالشغ2ل) البن2ء) التسشجير،)

املحتلفة،) تح2دت.
حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
33251) يسوض) (- النج2ح  يسوض)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 51.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
الشركة هدودو عمر):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
حي) السيد هدودو عمر عنوانه)ا))

النج2ح)33251) يسوض املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
حي) السيد هدودو عمر عنوانه)ا))

النج2ح)33251) يسوض املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( ببومل92) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)81/2121.
364I

TASLEM TRANS

JOHAYNA SERVICES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JOHAYNA SERVICES
 IKAMAT(AL(AMAL(GH 4 IMM

 36 MAGASIN 4 DAR(BOUAZZA
 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

JOHAYNA SERVICES  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة 

األ ل م س 4 العم2ضة 36  حل 4 داض 

بوعزة  - 21351 البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

498485

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. JOHAYNA SERVICES

وكيل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الخد 2ت)؛)صنع املالبس)؛)التج2ضة.

اق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

األ ل م س)4)العم2ضة)36) حل)4)داض)

بوعزة))-)21351)البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد نبيل الزين):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد نبيل الزين عنوانه)ا))اوالد)
 2لك حمر1 بلوك ب زنقة)3)ضقم)71 

 21111 البير2ء) النواصر  بوسكوضة 

البير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد نبيل الزين عنوانه)ا))اوالد)
 2لك حمر1 بلوك ب زنقة)3)ضقم)71 

 21111 البير2ء) النواصر  بوسكوضة 

البير2ء))املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 18 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)-.

365I

TASLEM TRANS

TASLEM TRANS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TASLEM TRANS

 BD(BAHMAD(N 148 5EME

 ETAGE(N 18 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TASLEM TRANS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 148 ش2ضع 

ب2 حم2د الط2بق 5 ضقم 18 - 21111 

البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

498281

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.TASLEM TRANS

نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

السلع.

 148 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
(- (18 ضقم) (5 الط2بق) ب2 حم2د  ش2ضع 

21111)البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

غص92) الرحيم  عبد  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
غص92) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))دواض اوالد عبو اوالد عي�سى)

اوالد عزوز)21111)البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
غص92) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))دواض اوالد عبو اوالد عي�سى)

اوالد عزوز)21111)البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 17 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)-.
366I

FOUZMEDIA

 SOCIETE MAGI-VAGUE
SARL

إعال9  تعدد القراضات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE(MAGI-VAGUE(SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 39-31 
زنقة سبتة إق2 ة ضي2ض ب الرقم 7 

- - القنيطرة املغرب.
»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 
.46789

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
املؤضخ في)12)أبريل)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)
قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
العنوا9) املقر اإلجتم2عي  ن  تحويل 
ضي2ض ب) إق2 ة  سبتة  زنقة  (31-39
الرقم)7)إلى العنوا9 الت2لي:)الرقم)155 
الغرب،) يحيى  سيد1  السع2دة  حي 

فسخ عقد التوطي9
قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
للشركة  ن) الق2نوني  الشكل  تغيير 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
املحدودة) املسرولية  ذات  إلى شركة 

بشريك واحد.
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وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

العنوا9) املقر اإلجتم2عي  ن  تحويل 
ضي2ض ب) إق2 ة  سبتة  زنقة  (31-39

الرقم)7)إلى العنوا9 الت2لي:)الرقم)155 

الغرب،) يحيى  سيد1  السع2دة  حي 

فسخ عقد التوطي9

بند ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

للشركة  ن) الق2نوني  الشكل  تغيير 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

املحدودة) املسرولية  ذات  إلى شركة 

بشريك واحد

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لقنيطرة))بت2ضيخ)23)أبريل)

2121)تحت ضقم)82144.

367I

FOUZMEDIA

LA SHOP
إعال9  تعدد القراضات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

LA SHOP »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: زاوية 

ش2ضع  وال1 عبدالعزيز وصالح 

الدين إق2 ة  وال1 عبدالعزيز 59 

 حل ضقم 1 - - 14111 املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: -.

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)13)فبراير)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

اجتم2عية) حصة  (341 تفويت) تم 

 331  ن طرف السيد نموح جم2ل و)

حصة  ن طرف السيد نموح يوسف)

االنسة) طرف  حصة  ن  (331 و)

 بيريك  ريم يملكونه2 بشركة الشوب)

الق2سم) ابو  السيد  غ2ض1  لف2ئدة 

711)حصة و السيد زي2ني جواد)311 

حصة)).

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
استق2لة السيد نموح جم2ل والث2نية)
التسيير)  بيريك  ريم  ن  همة 
الق2سم) ابو  السيد  غ2ض1  وتعيي9 

 سير جديد للشركة
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
على) ينص  الذ1  (:6-7 ضقم) بند 
حصة) (341 تفويت) تم   2يلي:)
نموح) السيد  طرف  اجتم2عية  ن 
جم2ل و)331)حصة  ن طرف السيد)
نموح يوسف و)331)حصة  ن طرف)
االنسة  بيريك  ريم يملكونه2 بشركة)
ابو) السيد  غ2ض1  لف2ئدة  الشوب 
زي2ني) السيد  و  حصة  (711 الق2سم)

جواد)311)حصة))
على) ينص  الذ1  (:14 ضقم) بند 
جم2ل) نموح  السيد  استق2لة   2يلي:)
والث2نية  بيريك  ريم  ن  همة)
ابو) السيد  غ2ض1  وتعيي9  التسيير 

الق2سم  سير جديد للشركة
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لقنيطرة))بت2ضيخ)12)أبريل)

2121)تحت ضقم)2517.

368I

SUD INVEST CONSULTING

CUSTEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبط92 اضيكي اق2 ة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الط2بق 2 الشقة ضقم
40000، MARRAKECH(MAROC
CUSTEO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : 

 RUE CAPITAINE ARRIGUI
 RESIDENCE(ISIS(N° 11 GUELIZ

 RUE CAPITAINE ARRIGUI
 RESIDENCE(ISIS(N° 11 GUELIZ

41111  راكش املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
.93523

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
2121)تقرض حل) 29)دجنبر) املؤضخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (CUSTEO
 111.111 ضأسم2له2) املحدودة  بلغ 
اإلجتم2عي) وعنوا9  قره2  دضهم 
 RUE CAPITAINE ARRIGUI
 RESIDENCE ISIS N° 11 GUELIZ
 RUE CAPITAINE ARRIGUI
 RESIDENCE ISIS N° 11 GUELIZ
41111) راكش املغرب نتيجة لنه2ية)

النش2ط.
و عي9:

 SAID   YAOUMI السيد)ة))
 PORTES DE وعنوانه)ا))
 MARRAKECH ZONE 19 IMM 67
 B APPT 21 41111 MARRAKECH

MAROC)كمصفي))ة))للشركة.
الجمعية) انعق2د  تم  قد  و 
 2121 دجنبر) (29 بت2ضيخ) الخت2 ية 
 RUE CAPITAINE ARRIGUI وفي)
 RESIDENCE ISIS N° 11 GUELIZ
 RUE CAPITAINE ARRIGUI
 RESIDENCE ISIS N° 11 GUELIZ

41111) راكش املغرب.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
ين2ير) (21 بت2ضيخ) ( بمراكش) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)119692.

369I

SUD INVEST CONSULTING

 MAGHREB ANTI-USURE
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبط92 اضيكي اق2 ة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الط2بق 2 الشقة ضقم
40000، MARRAKECH(MAROC

 MAGHREB(ANTI-USURE
CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 4 عم2ضة 
13 إزده2ض 3  ح2 يد 9 أ - 41161 

 راكش املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.59583

الع2م) الجمع  بمقت�سى 

 2121 23)دجنبر) اإلستثن2ئي2ملؤضخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرض 

MAGHREB( ANTI- املحدودة)

) بلغ) (USURE CONSULTING
وعنوا9) دضهم  (211.111 ضأسم2له2)

 قره2 اإلجتم2عي)4)عم2ضة)13)إزده2ض)

41161) راكش) (- أ) (9 3) ح2 يد)

املغرب نتيجة ل):)وقف النش2ط.

4)عم2ضة) و حدد  قر التصفية ب)

املغرب) أ  (9 3) ح2 يد) إزده2ض) (13

41161) راكش املغرب.)

و عي9:

 GEORGES السيد)ة))

و) (HUIBERT  WENDERS

 RUE LANGHAAG 87 عنوانه)ا))

 B 4851 PLOMBIERES   4851

 PLOMBIERES BELGIQUE

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)

لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 

و) العقود  تبليغ  و  حل  املخ2برة 

الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

ين2ير) (18 بت2ضيخ) ( بمراكش) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)119591.

371I

SUD INVEST CONSULTING

 FORAMTION
 INTERNATIONAL

BOUCHERIE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبط92 اضيكي اق2 ة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الط2بق 2 الشقة ضقم

40000، MARRAKECH(MAROC

 FORAMTION INTERNATIONAL

 BOUCHERIE
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شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 
 RUE CAPITAINE ARRIGUI

 RESIDENCE(ISIS(N° 11 GUELIZ -
41111  راكش املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.78759
الشريك) قراض  بمقت�سى 
 2121 فبراير) (22 في) الوحيداملؤضخ 
ذات  سؤولية) شركة  حل  تقرض 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 
 FORAMTION INTERNATIONAL
ضأسم2له2) ) بلغ  (BOUCHERIE
وعنوا9  قره2) دضهم  (11.111
 RUE CAPITAINE اإلجتم2عي)
 ARRIGUI RESIDENCE ISIS N° 11
املغرب) )GUELIZ) راكش  -( 40000

نتيجة ل):)نه2ية النش2ط.
ب) التصفية  حدد  قر  و 
 RUE CAPITAINE ARRIGUI
 RESIDENCE(ISIS(N°(11(GUELIZ(-

41111) راكش املغرب.)
و عي9:

   André Bernard السيد)ة))
 RUE DE 8((و عنوانه)ا(VANGENDT
 LA(DOUANE(D’ESPAGNE(80200
 80200(PETITE-SYNTHE(FRANCE

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)
لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 
و) العقود  تبليغ  و  حل  املخ2برة 

الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
ين2ير) (18 بت2ضيخ) ( بمراكش) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)119587.
371I

segex

COLORANTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،

30000، fes(MAROC
COLORANTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 16 زنقة 
عبد الكريم بن اجلو9 شقة 12 

ف2س - 31111 ف2س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67277
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 15) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.COLORANTS
الديكوض) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

والتلوين.
زنقة) (16 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
عبد الكريم بن اجلو9 شقة)12)ف2س)

-)31111)ف2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
حصة) (511 ( (: زضاد) نبيل  السيد 

بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيد عالل دحم92):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
دواض) السيد نبيل زضاد عنوانه)ا))
 جدا ة  وال1 بوشتى القرية ت2ون2ت)

34151)ت2ون2ت املغرب.
عنوانه)ا)) دحم92  عالل  السيد 
دواض الص2 دة املك2نسة القرية ت2ون2ت)

34151)ت2ون2ت املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
دواض) السيد نبيل زضاد عنوانه)ا))
 جدا ة  وال1 بوشتى القرية ت2ون2ت)

34151)ت2ون2ت املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1795.

372I

FIDELM

 STE JOZOUR AL
BOUAZAWI

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDELM
ضقم 285 تجزئة دضعة 1 ش2ضع  حمد 

الخ2 س زاكوضة ، 47911، زاكوضة 

املغرب

 STE JOZOUR AL BOUAZAWI

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض 

تق2شة تغب2لت زاكوضة زاكوضة 

47911 زاكوضة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

3499

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.JOZOUR AL BOUAZAWI

اعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء)املختلفة)

االستراد و التصدير.

دواض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

تق2شة تغب2لت زاكوضة زاكوضة)47911 
زاكوضة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد البوعزاو1 ا حمد):))1.111 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

ا حمد) البوعزاو1  السيد 
زاكوضة) تزاضين  تقشة  دواض  عنوانه)ا))

47911)زاكوضة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
ا حمد) البوعزاو1  السيد 
زاكوضة) تزاضين  تقشة  دواض  عنوانه)ا))

47911)زاكوضة املغرب
يوسف) البوعزاو1  السيد 
زاكوضة) تزاضين  تقشة  دواض  عنوانه)ا))

47911)زاكوضة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بت2ضيخ) ( االبتدائية بزاكوضة)

2121)تحت ضقم)153.
373I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

ste DIAR DRISSIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL HIKMA
 RUE YOUSSEF BEN 51
 YACHAFINE ، 26000،
BERRECHID MAROC

ste DIAR DRISSIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 51 ش2ضع 
يوسف بن ت2شفي9 الط2بق االول - 

26111 برشيد املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.6367

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 فبراير) (15 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
الغني) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
اجتم2عية  ن) حصة  (111 الف2ض�سي)
)ة)) السيد) ( 311)حصة لف2ئدة) أصل)
فبراير) (15 بت2ضيخ) االدضي�سي   حمد 

.2121



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9888

الغني) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

اجتم2عية  ن) حصة  (111 الف2ض�سي)

)ة)) السيد) ( 311)حصة لف2ئدة) أصل)

فبراير) (15 بت2ضيخ) اخريف  الحسن 

.2121

الغني) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

اجتم2عية  ن) حصة  (111 الف2ض�سي)

)ة)) السيد) ( 311)حصة لف2ئدة) أصل)

15)فبراير) عبد الق2دض الط2لبي بت2ضيخ)

.2121

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (23 بت2ضيخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2121)تحت ضقم)234.

374I

FIDUCIAIRE OTHMANE

TOUIYTOUR TRAVEL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

TOUIYTOUR TRAVEL شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  الط2بق 

االول املغرب العربي ب تمديد ضقم 

99  - 14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

57549

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 نونبر) (12

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.TOUIYTOUR TRAVEL

:) ق2ول) بإيج2ز) الشركة  غرض 
نقل شخ�سي.

الط2بق) ( (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
ضقم) تمديد  العربي ب  املغرب  االول 

99))-)14111)القنيطرة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
اب2ضود1) الحليم  عبد  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
اب2ضود1) الحليم  عبد  السيد 
املغرب العربي ب تمديد) ( عنوانه)ا))

ضقم)99   14111)القنيطرة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
اب2ضود1) الحليم  عبد  السيد 
املغرب العربي ب تمديد) ( عنوانه)ا))

ضقم)99   14111)القنيطرة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 12 بت2ضيخ) ( ب2لقنيطرة) االبتدائية 

دجنبر)2121)تحت ضقم)-.

375I

جيسط كو بط2 ش.ذ.م.م.ش.و

EICO FOODS SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

جيسط كو بط2 ش.ذ.م.م.ش.و
ش2ضع الحسن األول، إق2 ة ب2ب 

العقلة د، الط2بق األض�سي، تطوا9 
تطوا9، 93111، تطوا9 املغرب

EICO FOODS SARL AU شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  حل 

بش2ضع الجيش امللكي عم2ضة الرزيني 
ضقم 31 تطوا9. تطوا9 93111 

تطوا9 املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

29119

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 24) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 EICO (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.FOODS SARL AU

غرض الشركة بإيج2ز):)))))))))))

*)بيع وتوزيع املنتج2ت الغذائية)

*)استيراد املنتج2ت الغذائية)؛))))

:) حل) االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الرزيني) امللكي عم2ضة  الجيش  بش2ضع 

 93111 تطوا9) تطوا9.) (31 ضقم)

تطوا9 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد املهد1 االدضي�سي)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد املهد1 االدضي�سي عنوانه)ا))

الرزيني) عم2ضة  امللكي  الجيش  ش2ضع 

 93111   31 ضقم) (11/13 الط2بق)

تطوا9 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد املهد1 االدضي�سي عنوانه)ا))

الرزيني) عم2ضة  امللكي  الجيش  ش2ضع 

 93111   31 ضقم) (11/13 الط2بق)

تطوا9 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2121)تحت ضقم)1796.

376I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

RGUIG ALUMINIUM
إعال9  تعدد القراضات

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
RGUIG ALUMINIUM »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: الحي 

الصن2عي القطعة ضقم 128I طريق 
الجزائر الحي الصن2عي ضقم 26 - 

وجدة املغرب.
»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: -.
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)11) 2ضس)2121
تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
اإلجتم2عي) الغرض  حذف  2يلي  ن 
للشركة:)»نج2ضة األملنيوم،)املعد9 أو)

» PVC
قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
للشركة) االجتم2عي  النش2ط  توسيع 
بم2 يلي:»تصنيع اث2ث املطبخ وجميع)

انواع النج2ضة الصن2عية)«
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
الذ1) الث2لث:) الفصل  ضقم  بند 
طبق2 للبند الث2لث) ينص على  2يلي:)

 ن النظ2م األس2�سي
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (18 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1256.
377I

FLASH ECONOMIE

RENOVA MAROC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC



9889 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

RENOVA MAROC شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 64 زنقة 

عبد هللا املديوني الط2بق 1 الشقة 2 
- 21111 الداض البير2ء  املغرب 
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
498341

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.RENOVA MAROC
-جميع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
ب2ألعم2ل) والقي2م  البن2ء) أعم2ل 
في) التجديد  و  والصي2نة  الجديدة 

جميع املج2الت
تحقيق و راقبة وتنسيق وإداضة) (-

جميع أنواع األعم2ل تطوير
االستيراد) عملي2ت  جميع  (-
والشبك2ت) والتج2ضة  والتصدير 
والوس2طة التج2ضية لجميع املنتج2ت)

والسلع واملعدات.
زنقة) (64 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
عبد هللا املديوني الط2بق)1)الشقة)2)-)

21111)الداض البير2ء))املغرب).
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد يوسف الصغيوض)):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
الصغيوض)) يوسف  السيد 
عنوانه)ا))دواض اوالد ض ر92 الكراض ة)

61811))ت2وضيرت املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)
و واطن  سير1 الشركة:

الصغيوض)) يوسف  السيد 
عنوانه)ا))دواض اوالد ض ر92 الكراض ة)

61811))ت2وضيرت املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 18 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)773787.

378I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 CENTRE RADIOLOGIE
TAROUDANT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش2ضع  وضيت2ني2 صندوق البريد 
2619 ، 41111،  راكش املغرب

 CENTRE RADIOLOGIE
TAROUDANT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الط2بق 

السفلي ضقم 358 ش2ضع 21 غشث - 
83111 ت2ضودانت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
7623

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
تسميته2:) بمختصر  اإلقتر2ء)
 CENTRE RADIOLOGIE

.TAROUDANT
:) ركز) بإيج2ز) الشركة  غرض 

االشعة و التصوير الطبي.
الط2بق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
(- 21)غشث) ش2ضع) (358 السفلي ضقم)

83111)ت2ضودانت املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: البغداد1) بثينة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد سفي92 بيجي):))491)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة بثينة البغداد1 عنوانه)ا))

الشرف) حي  (64 ضقم) (118 بلوك)

81111)اك2دير املغرب.

السيد سفي92 بيجي عنوانه)ا))حي)

الي2سمي9 زنقة)854)ضقم)13)الدشيرة)

81111)انزك92 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيدة بثينة البغداد1 عنوانه)ا))

الشرف) حي  (64 ضقم) (118 بلوك)

81111)اك2دير املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 19 بت2ضيخ) ( بت2ضودانت) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)321.

379I

FORMEC PRO

FORMEC PRO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMEC PRO

 MAGASIN(N ° 299 MARJANE

 2 MEKNES ، 50050، MEKNES

املغرب

FORMEC PRO   شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 

 MAGASIN(N°299 MARJANE 2

MEKNES - 50050  كن2س املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

52977

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 17) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.  FORMEC PRO

(: بإيج2ز) الشركة  غرض 

 COMMERCE DE DETAIL

 D’AUTRES( EQUIPEMENTS

 DU FOYER EN MAGASIN

 SPECIALISE( -NEGOCIANT

       .-TRAVAUX(DIVERS

(: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 MAGASIN N°299 MARJANE 2

MEKNES(-(50050) كن2س املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: يوسف) بحب2ح  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) يوسف  بحب2ح  السيد 

 51151 2) كن2س) 299) رج92) ضقم)

 كن2س املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) يوسف  بحب2ح  السيد 

 51151 2) كن2س) 299) رج92) ضقم)

 كن2س املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)1878.

381I



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9890

 ح2سب2ت الداض البير2ء

.WEPCO S.A
شركة املس2همة

ضفع ضأسم2ل الشركة

 ح2سب2ت الداض البير2ء
159 ش2ضع يعقوب املنصوض الداض 
البير2ء ، 21381، الداض البير2ء 

املغرب
WEPCO S.A. شركة املس2همة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 4 
 AVENUE(OQBA, APRT 2,

 AGDAL - Rabat  - 10999 RABAT
.MAROC

ضفع ضأسم2ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.111989
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم) (2121 ين2ير) (26 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 
أ1  ن) دضهم«) (4.711.111«
 5.111.111« إلى) دضهم«) (311.111«
القيمة) ضفع  ( (: طريق) عن  دضهم«)

اإلسمية لألسهم املوجودة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
25) 2ضس) بت2ضيخ) ( ب2لرب2ط) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)112117.

381I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 AUTO ECOLE LA GARE DE
MARRAKECH

إعال9  تعدد القراضات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش2ضع  وضيت2ني2 صندوق البريد 
2619 ، 41111،  راكش املغرب
 AUTO ECOLE LA GARE DE
MARRAKECH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: إق2 ة 

الزيتونة الط2بق الخ2 س شقة ضقم 
18 ش2ضع عبد الكريم الخط2بي ضقم 

182 - 41111 41111 املغرب.
»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 
.68385

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
تم اتخ2ذ) (2121 25) 2ضس) املؤضخ في)

القراضات الت2لية:)
قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
االجتم2عية) الحصص  جميع  بيع 
التي) اجتم2عية)) حصة  (511  (
بهوش) املجيد  عبد  السيد  يمتلكه2 
 AUTO ECOLE GARE( شركة) في 
لف2ئدة) ((DE MARRAKECH (SARL

السيد الحسي9 اوضيك السو�سي)
قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
للشركة  ن:) الق2نوني  الشكل  تغيير 
ذات  سؤولية  حدودة«) »شركة 
»شركة ذات  سؤولية  حدودة)) إلى:)

بشريك)-وحيد
على) ينص  الذ1  (:3 ضقم) قراض 
(« الشركة  ن) اسم  تغيير   2يلي:)
 AUTO ECOLE LA GARE DE
إلى») (»(MARRAKECH (SARL AU

» (YFNIN BEARS (SARL AU
على) ينص  الذ1  (:4 ضقم) قراض 
ليصبح) الشركة  غرض  تغيير   2يلي:)
والق2برة) واإلداضة  االستش2ضات  (:

واستثم2ضات األسهم
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
بند ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
املوافقة على تعديل امل2دة)3 , 2, 1, 6 

و)7) ن الق2نو9))األس2�سي للشركة
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123337.
383I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

NEXT MEUBLES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
NEXT MEUBLES شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 5 

زنقة سيد1 عمر و  وال1 اسم2عيل، 
الط2بق األول. - 61111 املغرب 

وجدة
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
37187

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 NEXT (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.MEUBLES
أعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
والتجهيزات) والديكوض  النج2ضة 

الخشبية،
تج2ضة استيراد الخشب..

 5 ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
زنقة سيد1 عمر و  وال1 اسم2عيل،)
الط2بق األول.)-)61111)املغرب وجدة.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) املراقي  ص2لح  السيد 
 61111  5 ضقم) عمرو  سيد1  زنقة 

املغرب وجدة.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) املراقي  ص2لح  السيد 
 61111  5 ضقم) عمرو  سيد1  زنقة 

املغرب وجدة
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (14 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)-.

384I

ض ز1 لالستش2ضات

 CHOUSMA SUD DE

COMMERCE GENERAL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ض ز1 لالستش2ضات

ش2ضع 24 نونبر عم2ضة حمد1 ولد 

الرشيد الط2بق ضقم 11 شقة ضقم 11 

العيو9 ، 71111، العيو9 املغرب

 CHOUSMA SUD DE

COMMERCE GENERAL شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

 حمد س2لم بيدا ضقم 16 العيو9 - 

71111 العيو9 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36175

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (13

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 CHOUSMA SUD DE  :

.COMMERCE GENERAL

التج2ضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الع2 ة،)أشغ2ل البن2ء.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- العيو9) (16  حمد س2لم بيدا ضقم)

71111)العيو9 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:



9891 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

حي) السيد عمر شكر1 عنوانه)ا))

 وال1 ضشيد الشطر الث2لث فيال ضقم)

12)العيو9)71111)العيو9 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

حي) السيد عمر شكر1 عنوانه)ا))

 وال1 ضشيد الشطر الث2لث فيال ضقم)

12)العيو9)71111)العيو9 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1163.

385I

SUD INVEST CONSULTING

AMOKEM
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبط92 اضيكي اق2 ة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الط2بق 2 الشقة ضقم

40000، MARRAKECH(MAROC

AMOKEM  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

 DOUAR وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي

 SALTANE(N° 514 MARAKECH

 راكش 41161  راكش املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114117

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. AMOKEM

صن2عة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

األث2ث والديكوضات الخشبية.

 DOUAR(:(عنوا9 املقر االجتم2عي

 SALTANE N° 514 MARAKECH

 راكش)41161) راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: بودزيزة) شوقي  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) بودزيزة  شوقي  السيد 

 41111   15 بلوك) االن2ضة  حي  (663

 راكش املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) بودزيزة  شوقي  السيد 

 41111  15 بلوك) االن2ضة  حي  (663

 راكش املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123244.
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تفرانت كونس12 ش.م.م

HAIRSTYLEGUYS SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تفرانت كونس12 ش.م.م

تجزئة املغرب الجديد ضقم 1163 

العرائش ، 92111، العرائش املغرب

 HAIRSTYLEGUYS SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

املغرب الجديد ضقم 1163 - 92111 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

6177

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.HAIRSTYLEGUYS SARL AU
غرض الشركة بإيج2ز):)اإلستراد و)

التصدير).
تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 92111 (- (1163 املغرب الجديد ضقم)

العرائش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: السيد الصمد1 الي2س)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد الصمد1 الي2س عنوانه)ا))
 237 عم2ضة) (25 1) جموعة) العرف92)
طنجة)) (91141  117 ضقم) (2 ط2بق)

املغرب).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد الصمد1 الي2س عنوانه)ا))
 237 عم2ضة) (25 1) جموعة) العرف92)
طنجة)) (91141   117 ضقم) (2 ط2بق)

املغرب)
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لعرائش))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)271.
387I

financial(coach

STE AP GOLD SARLAU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

financial(coach
اق2 ة ع2يدة الط2بق الث2لث ضقم 

12 زنقة اسفي ، 51111،  كن2س 
املغرب

STE AP GOLD SARLAU  شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : 1 كرض 
زنقة 2 قط2ع ا البس2تي9  كن2س 

51111  كن2س املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
.38571

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تقرض حل) (2121 15) 2ضس) املؤضخ في)
شركة) ( (STE AP GOLD SARLAU
ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)
الوحيد  بلغ ضأسم2له2)11.111)دضهم)
1 كرض) اإلجتم2عي) وعنوا9  قره2 
البس2تي9  كن2س) ا  قط2ع  (2 زنقة)
51111) كن2س املغرب نتيجة لعدم)

تحقيق االهداف املسطرة للشركة.
و عي9:

و) العال ي  ( ط2ضق) السيد)ة))
ا) قط2ع  (2 زنقة) 1) كرض  عنوانه)ا))
املغرب) 51111) كن2س  البس2تي9)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)
1 كرض) وفي) (2121 15) 2ضس) بت2ضيخ)
) كن2س) البس2تي9) ا  قط2ع  (2 زنقة)

51111) كن2س املغرب.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)154.

388I

2AIN GROUPE COMPTA

 STE INSTITUT PRIVE
BUSINESS SCHOOL BM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE INSTITUT PRIVE BUSINESS

SCHOOL BM
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 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

 حمد الخ2 س الط2بق 3 الشقة 91  

- 23111 بني  الل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

11349

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 INSTITUT PRIVE BUSINESS

.SCHOOL BM

التكوين) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املنهي الخ2ص+وك2لة للعق2ض)+االشغ2ل)

املختلفة)+....

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 حمد الخ2 س الط2بق)3)الشقة)91  

-)23111)بني  الل املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 251 ( (: ح2ضير1) زيدا9  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيدة سه2م  و ن):))251)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد  حمد زهير الشن2في):))251 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد ط2ضق  رزوقي):))251)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ح2ضير1  زيدا9  السيد 
حي ضي2ض السالم)2)ضقم)62  23111 

بني  الل املغرب.

عنوانه)ا)) سه2م  و ن  السيدة 

ايعيش)) اوالد  حميدة  اوالد  دواض 

23111)بني  الل املغرب.

الشن2في) زهير  السيد  حمد 
ضقم) (3 حي االداضسة زنقة) عنوانه)ا))

51 23111)بني  الل املغرب.
عنوانه)ا)) ط2ضق  رزوقي  السيد 
 23111 6 4)ضقم) تجزئة سمية بلوك)

بني  الل املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ح2ضير1  زيدا9  السيد 
حي ضي2ض السالم)2)ضقم)62  23111 

بني  الل املغرب
عنوانه)ا)) سه2م  و ن  السيدة 
ايعيش)) اوالد  حميدة  اوالد  دواض 

23111)بني  الل املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني  الل))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)451.

389I

وين إكسبير

ALK FINANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

وين إكسبير
25 زنقة عبد الكريم الديوض1 الداض 
البير2ء، 21111، الداض البير2ء 

املغرب
ALK FINANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 47 ش2ضع 
لال الي2قوت الط2بق 5 الداضالبير2ء 

21811 الداضالبير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

489659
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 ALK (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.FINANCE

جميع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الخد 2ت االستش2ضية في اداضة اال وال)

،وا1 عملية استش2ضية و س2عدة في)

 س2ئل اع2دة هيكلة الشرك2ت)،وجمع)

اال وال)،واالند 2ج).

47)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)

الداضالبير2ء) (5 لال الي2قوت الط2بق)

21811)الداضالبير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

99.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

 31 عنوانه)ا)) كت2ني  علي  السيد 

 21141 الض يط2ج) بلي2د  د1   حج 

الداضالبير2ء)املغرب.

السيد  حمد ا ي9 لحلو عنوانه)ا))

اله2د1) عبد  ش2ضع  ضحى  اق2 ة  (13

 21141 الدئ2ب) عي9  بوط2لب 

الداضالبير2ء)املغرب.

عنوانه)ا)) علمي  املهد1  السيد 

 31 عم2ضة) ضسوض  كولف  ك2ليفوضني2 

بوسكوضة) الخرراء) املدينة  (2 ط2بق)

27182)الداضالبير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

 31 عنوانه)ا)) كت2ني  علي  السيد 

 21141 الض يط2ج) بلي2د  د1   حج 

الداضالبير2ء)املغرب

السيد  حمد ا ي9 لحلو عنوانه)ا))

اله2د1) عبد  ش2ضع  ضحى  اق2 ة  (13

 21141 الدئ2ب) عي9  بوط2لب 

الداضالبير2ء)املغرب

عنوانه)ا)) علمي  املهد1  السيد 

 31 عم2ضة) ضسوض  كولف  ك2ليفوضني2 

بوسكوضة) الخرراء) املدينة  (2 ط2بق)

27182)الداضالبير2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 12 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

فبراير)2121)تحت ضقم)765317.

391I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE DO OUDRAR

TRANS SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

 SOCIETE DO OUDRAR TRANS

SARL AU  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض 

اخرب92 التمسية ايت  لول انزك92 

انزك92 86351 انزك92 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

22931

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 SOCIETE DO OUDRAR TRANS

. SARL AU

نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املستخد ي9 لف2ئدة الغير.

دواض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

انزك92) ايت  لول  التمسية  اخرب92 

انزك92)86351)انزك92 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
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السيد  ب2ضك ا نو):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

حي) السيد  ب2ضك ا نو عنوانه)ا))

ايت) التمسية  اخرب92  دواض  ا اللن 

 لول)86351)انزك92 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

حي) السيد  ب2ضك ا نو عنوانه)ا))

ايت) التمسية  اخرب92  دواض  ا اللن 

 لول)86351)انزك92 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2نزك92)

2121)تحت ضقم)813.

391I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

AMISFYS CONSULTING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL

AU

الط2بق الرابع شقة ضقم 11 ب  بنى  
ضقم 31  ك92 فرح2ت حش2د ش2ضع 

حسن 2 املدينة الجديدة ، 51111، 

 كن2س املغرب

AMISFYS CONSULTING  شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي شقة ضقم 

-10ب  بنى الط2بق الرابع ضقم 31 

 ك92 فرح2ت حش2د ش2ضع حسن 

الث2ني - 51111  كن2س املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

52851

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (12

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. AMISFYS CONSULTING
(: بإيج2ز) الشركة  غرض 

االستش2ضات اإلداضية
 كتب الدضاسة

تنظيم ندوات املع2ضض واملع2ضض.
عنوا9 املقر االجتم2عي):)شقة ضقم)
 31 ضقم) الرابع  الط2بق  -10ب  بنى 
حسن) ش2ضع  حش2د  فرح2ت   ك92 

الث2ني)-)51111) كن2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
العمر1) الزهراء) ف2طمة  السيدة 
 111 حصة بقيمة) (1.111 ( (: ( علو1)

دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
العمر1) الزهراء) ف2طمة  السيدة 
علو1))عنوانه)ا))زنقة الريف ضقم)17 
الراشيدية) (52111 الجديدة) البيط2 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
العمر1) الزهراء) ف2طمة  السيدة 
علو1))عنوانه)ا))زنقة الريف ضقم)17 
الراشيدية) (52111 الجديدة) البيط2 

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
31) 2ضس) بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)1648.
392I

Cabinet(RGUIG(&(Associés

 PRESSING
PROFESSIONNEL SERVICE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

Cabinet(RGUIG & Associés
ش2ضع سمية ، اق2 ة شهرزاد 3 ، ضقم 

22 ، 21111، الداض البير2ء اململكة 

املغربية

 PRESSING PROFESSIONNEL

SERVICE شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طوض التصفية)

 Lot وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي

 Nassim(n°257 - 20000

.Casablanca Maroc

حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.353575

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تقرض) (2121 12) 2ضس) في) املؤضخ 

ذات  سؤولية  حدودة) حل شركة 

 PRESSING الوحيد) الشريك  ذات 

PROFESSIONNEL SERVICE)) بلغ)

وعنوا9) دضهم  (11.111 ضأسم2له2)

 Lot Nassim اإلجتم2عي)  قره2 

 n°257( -( 20000( Casablanca

.Arrêt(d’activité(:(نتيجة ل(Maroc

 Lot ب) التصفية  حدد  قر  و 

 Nassim( n°( 257,( Casablanca( -

 .21111 Casablanca Maroc

و عي9:

CHOUKRI  FOUZI)و) السيد)ة))

 Jnan(Californie(Res(Safir((عنوانه)ا

 11, Appt 14, Ain Chok 21111

)ة)) كمصفي) (Casablanca Maroc

للشركة.

وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)

لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 

العقود تبليغ  و  حل   املخ2برة 

)و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 17 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)773651.

393I

GCR CONSEIL

ARAFI MULTISERVICE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

GCR CONSEIL

 RUE 1 HAY(TARIK(EL(KHEIR

 IMM 45 ETG 2 N 4، 20600،

CASABLANCA MAROC

ARAFI MULTISERVICE شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

الليث ابن سعد إق2 ة القدس 2 

 تجر أ حي القدس سيد1 البرنو�سي 

الداض البير2ء 21611 الداض البير2ء 

ااملغرب.

حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.336177

الشريك) قراض  بمقت�سى 

 2121 يونيو) (13 في) الوحيداملؤضخ 

ذات  سؤولية) شركة  حل  تقرض 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

) بلغ) (ARAFI MULTISERVICE

وعنوا9) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)

ابن) الليث  ش2ضع  اإلجتم2عي   قره2 

حي) أ  2) تجر  القدس) إق2 ة  سعد 

الداض) البرنو�سي  سيد1  القدس 

البير2ء) الداض  (21611 البير2ء)

ااملغرب نتيجة ل):)توقيف النش2ط.

ش2ضع) ب  التصفية  حدد  قر  و 

 2 القدس) إق2 ة  سعد  ابن  الليث 

 تجر أ حي القدس سيد1 البرنو�سي)-)

21611)الداض البير2ء)ااملغرب.)

و عي9:

و) عرافي  ( االاله) عبد  السيد)ة))

عنوانه)ا))ش2ضع الليث ابن سعد إق2 ة)

2) تجر أ حي القدس سيد1) القدس)

البير2ء) الداض  (21611 البرنو�سي)

ااملغرب كمصفي))ة))للشركة.
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وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)

لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 

و) العقود  تبليغ  و  حل  املخ2برة 

ش2ضع) (: ب2لتصفية) املتعلقة  الوث2ئق 

 2 القدس) إق2 ة  سعد  ابن  الليث 

 تجر أ حي القدس سيد1 البرنو�سي

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 11 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)767892.

395I

2AIN GROUPE COMPTA

IMJU LED
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

IMJU LED شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

الف2ضبي  - 23111 بني  الل املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

11729

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 أكتوبر) (11

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 IMJU (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.LED

االشغ2ل) (: غرض الشركة بإيج2ز)

املختلفة+تنريم امللتقي2ت.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الف2ضبي))-)23111)بني  الل املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيدة غزال9 بوشن2ق)
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة غزال9 بوشن2ق عنوانه)ا))
بني) (14 الرقم) (4 حي االداضسة الزنقة)

 الل)23111)بني  الل املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيدة غزال9 بوشن2ق عنوانه)ا))
بني) (14 الرقم) (4 حي االداضسة الزنقة)

 الل)23111)بني  الل املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني  الل))بت2ضيخ)24)نونبر)

2121)تحت ضقم)822.

396I

2AIN GROUPE COMPTA

STE GEOLEADER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE GEOLEADER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : 272 

تجزئة النوض ايت اط2 الط2بق 2 فم 
اود1  - 23111 بني  الل املغرب.

قفل التصفية
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

.7243
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
2121)تقرض حل) 31)شتنبر) املؤضخ في)
ذات) شركة  (STE GEOLEADER
ضأسم2له2) املحدودة  بلغ  املسؤولية 
وعنوا9  قره2) دضهم  (111.111
اإلجتم2عي)272)تجزئة النوض ايت اط2)
بني) (23111 (- ( اود1) فم  (2 الط2بق)

 الل املغرب نتيجة لقفل الشركة.

و عي9:

و) املعتصم  ( ( صبر1) السيد)ة))

272)تجزئة النوض ايت اط2) عنوانه)ا))

الط2بق)2)فم اود1))23111)بني  الل)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

 272 وفي) (2121 شتنبر) (31 بت2ضيخ)

فم) (2 تجزئة النوض ايت اط2 الط2بق)

اود1))-)23111)بني  الل املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني  الل))بت2ضيخ)13)أبريل)

2121)تحت ضقم)427.

397I

Bio(atlasse(flore

BIO ATLASSE FLORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

Bio(atlasse(flore

 Immb(n°87 2eme(etage(BD

 moulay(idriss 8 RUE(IMAM

 CHAFII(LOT(KRAKER، 25000،

Khouribga Maroc

BIO ATLASSE FLORE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 N°473 وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي

 HAY(AL(QODS2 - 25000

.KHOURIBGA MAROC

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.3211

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)15)أبريل)2121)تم))تحويل))

للشركة) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

 N°473( HAY( AL( QODS2( -«  ن)

 »25111 KHOURIBGA MAROC

 IMM 87 ETG 2 BD MOULAY«(إلى

  IDRISS( -( 25000( KHOURIBGA

.»MAROC

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بت2ضيخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2121)تحت ضقم)191.

398I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

STE GROUPE GENIE BATIM
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

 AMISFYS CONSULTING SARL

AU

الط2بق الرابع شقة ضقم 11 ب  بنى  
ضقم 31  ك92 فرح2ت حش2د ش2ضع 

حسن 2 املدينة الجديدة ، 51111، 

 كن2س املغرب

  STE GROUPE GENIE BATIM

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

 APPT 2 وعنوا9  قره2 االجتم2عي

 IMM 8 MARJANE 2 - 50000

.MEKNES MAROC

تقليص هدف الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

51621

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

2121)تم حذف) 23) 2ضس) املؤضخ في)

األنشطة الت2لية  ن نش2ط الشركة)

الح2لي):

. NEGOCE

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)1855.

399I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

STE I.E CAR ET METAUX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 AMISFYS CONSULTING SARL

AU

الط2بق الرابع شقة ضقم 11 ب  بنى  
ضقم 31  ك92 فرح2ت حش2د ش2ضع 

حسن 2 املدينة الجديدة ، 51111، 

 كن2س املغرب

  STE I.E CAR ET METAUX

شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد



9895 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : ضقم 46 
تقسيم ا تداد املنصوض - 51111 

 كن2س املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
.49113

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تقرض حل) (2121 16) 2ضس) املؤضخ في)
شركة) ( (STE I.E CAR ET METAUX
ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)
 111.111 ضأسم2له2) الوحيد  بلغ 
دضهم وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم)
46)تقسيم ا تداد املنصوض)-)51111 
اللتصفية) نتيجة  املغرب   كن2س 

الت2 ة.
و عي9:

الوس2ح)) عبظ  ( ( خ2لد) السيد)ة))
 67111 الضيش) (6 زنقة) عنوانه)ا)) و 
ستراسبوضغ)) ( (67111 ( ستراسبوضغ)

فرنس2 كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)
 46 وفي ضقم) (2121 16) 2ضس) بت2ضيخ)
 46 ضقم) املنصوض  ا تداد  تقسيم 
 51111 املنصوض) ا تداد  تقسيم 

 كن2س املغرب.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)159.

411I

ORIEN.COMPTA

MOUAD MOTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
52 ش2ضع  حمد الخ2 س حي 

الحسني برك92 ، 61311، برك92 
املغرب

MOUAD MOTO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 114 
ش2ضع اال 2م الغزالي حي الحسني - 

61311 برك92 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

7711

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 17) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MOUAD MOTO

بيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الدضج2ت الن2ضية ب2لتقسيط.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)ضقم)114 

(- الحسني) حي  الغزالي  اال 2م  ش2ضع 

61311)برك92 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 951 ( (: ف2ضوق) بولغ2لغ  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد يوسفي  غنية):))51)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ف2ضوق  بولغ2لغ  السيد 

املسيرة) حي  فزوا9  زنقة  (51 ضقم)

61311)برك92 املغرب.

السيدة يوسفي  غنية عنوانه)ا))

حي) الجرو1  عب2س  زنقة  (84 ضقم)

املحمد1)61311)برك92 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ف2ضوق  بولغ2لغ  السيد 

املسيرة) حي  فزوا9  زنقة  (51 ضقم)

61311)برك92 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بت2ضيخ) ( ببرك92) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)185.

412I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

TROMBETTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

Trombetta شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الط2بق 

األض�سي، ش2ضع  حمد الخ2 س ضقم 

235 طريق  غنية - 61111 املغرب 

وجدة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

37187

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 شتنبر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.Trombetta

:) قهى) بإيج2ز) الشركة  غرض 

يشغل شخصي9 و اكثر.

الط2بق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الخ2 س ضقم) ش2ضع  حمد  األض�سي،)

املغرب) (61111 (- طريق  غنية) (235

وجدة.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

(-

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ع2دل  ن2صر  السيد 

دواض اوالد امللحة أنك2د)61111)وجدة)

املغرب.

عنوانه)ا)) ا ي9  السيد  حمد1 

أنك2د) وجدة  عم2لة  دضاض  بني   ركز 

61111)وجدة املغرب.

السيد  حمد1  حمد عنوانه)ا))

 ركز بني دضاض)61111)وجدة املغرب.

السيدة زهراو1 فريدة عنوانه)ا))

 ركز بني دضاض)61111)وجدة املغرب.

السيدة  حمد1 عف2ف عنوانه)ا))

 45 ضقم) الفتح  تجزئة  املحلة  ظهر 

61111)وجدة املغرب.

السيدة  حمد1 ضشيدة عنوانه)ا))

وجدة) (61111 بحي القديم بني دضاض)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ع2دل  ن2صر  السيد 

دواض اوالد امللحة أنك2د)61111)وجدة)

املغرب

عنوانه)ا)) ا ي9  السيد  حمد1 

أنك2د) وجدة  عم2لة  دضاض  بني   ركز 

61111)وجدة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)-.

413I

EUROMED(COMPTA-SARL

RIAD DAR MINT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EUROMED(COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIAD DAR MINT شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 72 دضب 

عبيد هللا املواسي9  راكش - 41111 

 راكش املغرب
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تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114117

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (14

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 RIAD (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.DAR MINT

داض) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الري2فة او ضي2ض.

دضب) (72 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

عبيد هللا املواسي9  راكش)-)41111 

 راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: تير1) جم92  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة جم92 تير1 عنوانه)ا))61 

سيك2 وض س ت ب2سلينج ضيدج 9 ج)

اال ركية) املتحدة  الوالي2ت  (17921
221621111)ضيدج الوالي2ت املتحدة)

اال ركية.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيدة جم92 تير1 عنوانه)ا))61 

سيك2 وض س ت ب2سلينج ضيدج 9 ج)

اال ركية) املتحدة  الوالي2ت  (17921
221621111)ضيدج الوالي2ت املتحدة)

اال ركية

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123317.

414I

OLS FACTORY

OLS FACTORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OLS FACTORY

 RUE(IBN(AL(MOAATAZ 1 66

 ETAGE(N° 9 BELEVEDERE ،

20300، CASABLANCA(MAROC

OLS FACTORY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 66 زنقة 
ابن املعتز الشقة 9 الط2بق األول 

الداض البير2ء - 21311  الداض 

البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

493141

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 OLS (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.FACTORY

غرض الشركة بإيج2ز):)ت2جر.

زنقة) (66 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

ابن املعتز الشقة)9)الط2بق األول الداض)

البير2ء) الداض  ( (21311 (- البير2ء)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد صبر1 أس2 ة):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 OLS COMPETENCE الشركة)

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (:  511

للحصة.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) أس2 ة  صبر1  السيد 
379)طريق الجديدة ط2بق)3)شقة)5 
21311)الداض البير2ء) الداض البير2ء)

املغرب.
 OLS COMPETENCE الشركة)
زنقة ابن املعتز الشقة) (66 عنوانه)ا))
9)الط2بق األول الداض البير2ء)21311 

الداض البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد صبر1 املصطفى))عنوانه)ا))
اق2 ة ض�سى زنقة األضجوا9 حي) (117
الداض) (21311 الراحة الداض البير2ء)

البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 14 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)8333.

415I

BULLE DIGITAL

BULLE DIGITAL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BULLE DIGITAL
75 ش2ضع أنف2 كلو دو بروف2نس 

 B118 الط2بق 9 الشقة
الداضالبير2ء. ، 21111، الداض 

البير2ء املغرب
BULLE DIGITAL شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 75 
ش2ضع أنف2 كلو دو بروف2نس الط2بق 
9 الشقة B118 الداضالبير2ء. - 

21111 الداض البير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
497383

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 15) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 BULLE(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.DIGITAL

*نص2ئح) ( (: غرض الشركة بإيج2ز)

االتص2ل.

*االتص2الت الرقمية والتف2علية.

*)تكنولوجي2 املعلو 2ت)؛

العملي2ت) جميع  (، أعم) *وبشكل 

املنقولة) أو  الصن2عية  أو  التج2ضية 

بشكل) املتعلقة  وامل2لية  العق2ضية  أو 

الشركة) بهدف  أو غير  ب2شر   ب2شر 

تحقيقه) تعزيز  شأنه  الذ1  ن 

وتطويره..

75)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)

أنف2 كلو دو بروف2نس الط2بق)9)الشقة)

الداض) (21111 (- الداضالبير2ء.) (B118

البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

(: إلي2س) يوسف  إيشو  السيد 

1111)بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

إلي2س) يوسف  إيشو  السيد 

إق2 ة) زنقة  يموزة  (19 عنوانه)ا))

البير2ء.) الداض  الراحة  حي  حمزة 

21111)الداض البير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

إلي2س) يوسف  إيشو  السيد 

إق2 ة) زنقة  يموزة  (19 عنوانه)ا))

البير2ء.) الداض  الراحة  حي  حمزة 

21111)الداض البير2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 11 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)-.

416I



9897 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

 ENTREPRISE RIAD POUR

 LA CONSTRUCTION ET
L›EQUIPEMENT
إعال9  تعدد القراضات

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

 ENTREPRISE RIAD POUR

 LA CONSTRUCTION ET

L›EQUIPEMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: ضقم 153 

حي كليفوضني2 طريق عي9 الشقف  - - 

ف2س املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.21257

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)12)نونبر)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

الى) للشركة  االجتم2عي  املقر  تغيير 
عي9) كليفوضني2 طريق  حي  (153 ضقم)

الشقف ف2س

على) ينص  الذ1  (:2 ضقم) قراض 

 2يلي:)الزي2دة في الرأسم2ل االجتم2عي)

للشركة

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)

الى) للشركة  االجتم2عي  املقر  تغيير 
عي9) كليفوضني2 طريق  حي  (153 ضقم)

الشقف ف2س

الذ1 ينص على) (:7 و) (6 بند ضقم)

 2يلي:)الزي2دة في الرأسم2ل االجتم2عي)

للشركة

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1957/121.

417I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

MALAKIDS BELDI
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
MALAKIDS BELDI شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي عم2ضة ضي92 

ضقم 18 زاوية ش2ضع ابن عبدهللا و 
زنقة ابن خلدو9، الشقة ضقم 19، 
الط2بق الخ2 س. - 61111 املغرب 

وجدة
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
37131

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 15) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MALAKIDS BELDI
استيراد) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
وتصدير املالبس املصنوعة يدوًي2  ن)

املغرب.
عم2ضة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ضي92 ضقم)18)زاوية ش2ضع ابن عبدهللا)
(،19 و زنقة ابن خلدو9،)الشقة ضقم)
املغرب) (61111 (- الخ2 س.) الط2بق 

وجدة.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة بوقراب  الك عنوانه)ا))
  13 ضقم) ا غ2لة  زنقة  املسيرة  حي 

61111)وجدة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيدة بوقراب  الك عنوانه)ا))
  13 ضقم) ا غ2لة  زنقة  املسيرة  حي 

61111)وجدة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)-.

418I

ORIEN.COMPTA

JEDID PROGRES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
52 ش2ضع  حمد الخ2 س حي 

الحسني برك92 ، 61311، برك92 
املغرب

JEDID PROGRES شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 11 
زنقة النيل حي املسيرة  - 61311 

برك92 املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
7685

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (12
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 JEDID (: اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2)

.PROGRES

غرض الشركة بإيج2ز):) قلع

بيع  واد البن2ء.

 11 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

 61311 (- ( املسيرة) حي  النيل  زنقة 

برك92 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد جديد علي):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) علي  جديد  السيد 

 61811 لكراض ة) بوط2هر  اوالد  دواض 

ت2وضيرت املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) علي  جديد  السيد 

 61811 لكراض ة) بوط2هر  اوالد  دواض 

ت2وضيرت املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

19) 2ضس) بت2ضيخ) ( ببرك92) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)162.

419I

ض ز1 لالستش2ضات

STE SKISOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ض ز1 لالستش2ضات

ش2ضع 24 نونبر عم2ضة حمد1 ولد 

الرشيد الط2بق ضقم 11 شقة ضقم 11 

العيو9 ، 71111، العيو9 املغرب

STE SKISOU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

الوف2ق بلوك د ضقم 972 العيو9 - 

71111 العيو9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36267



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9898

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SKISOU

اشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

النج2ضة.

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- العيو9) (972 بلوك د ضقم) الوف2ق 

71111)العيو9 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

اسكيحيل)) الح2فظ  السيد 

 192 عنوانه)ا))حي القدس  جموعة)

العيو9) (71111  11 ضقم) (28 عم2ضة)

املغرب.

سويهلة) الغني  عبد  السيد 

حي) (81 زنقة بن داح2 ضقم) عنوانه)ا))

العيو9) (71111   12 الر لة) خط 

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

اسكيحيل)) الح2فظ  السيد 

 192 عنوانه)ا))حي القدس  جموعة)

العيو9) (71111  11 ضقم) (28 عم2ضة)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1236.

411I

EXCEL COMPTA SARL AU

 MOROCCO TRIPS

SOLUTIONS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU

اق2 ة وضدة ب الشقة 9 زنقة 

اال 2م علي الحي الشتو1 ، 41111، 

 راكش املغرب

  MOROCCO TRIPS SOLUTIONS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 36  لتقى 

ابن زي2د وزنقة الحرية  عم2ضة 

داني  الط2بق الث2لث  كتب ضقم 18  

41111  راكش املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.95555

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

املؤضخ في)15) 2ضس)2121)تم))تحويل))

للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

الحرية)) وزنقة  زي2د  ابن  »36) لتقى 

الث2لث  كتب) الط2بق  ( داني) عم2ضة 

ضقم)18  41111) راكش املغرب«)إلى)

5)الط2بق الث2ني))عم2ضة) »الشقة ضقم)

41111) راكش)) (- املح2 يد) (41 ضقم)

املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123381.

411I

 وثقة هدى أ نيول

العقارية جومابو للسياحة
إعال9  تعدد القراضات

 وثقة هدى أ نيول

ش2ضع واد زيز، عم2ضة تيف2وين 

بلوك E2، الط2بق الث2ني ، ضقم 4 ، 

81111، أك2دير املغرب

العق2ضية جو 2بو للسي2حة »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: عم2ضة 
الغركنيي، الط2بق 4، ضقم 29، ش2ضع 

الجيش امللكي عم2ضة الغركنيي، 
الط2بق 4، ضقم 29، ش2ضع الجيش 

امللكي 81111 أك2دير، املغرب.
»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 
.1327

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
املؤضخ في)12)فبراير)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)
قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
تعيي9 السيد حسن أ سرو1،)) سيرا)

جديدا للشركة.
قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
األس2�سي) للق2نو9  ( املترابط) التغيير 

للشركة.)
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
بند ضقم)9:)الذ1 ينص على  2يلي:)
تعيي9 السيد حسن أ سرو1،)) سيرا)

جديدا للشركة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( ب2ك2دير) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)99151.
412I

TO TARGET

TO TARGET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

TO TARGET
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
TO TARGET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : الرقم 

163 الط2بق السفلى2 ش2ضع 
فليسطن دودي2ت  راكش - 41111 

 راكش املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
.95115

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
2121)تقرض حل) 18)فبراير) املؤضخ في)
TO TARGET)شركة ذات املسؤولية)

 21.111,11 املحدودة  بلغ ضأسم2له2)
اإلجتم2عي) وعنوا9  قره2  دضهم 
ش2ضع) السفلى2) الط2بق  (163 الرقم)
 41111 (- فليسطن دودي2ت  راكش)
اللتصفية) نتيجة  املغرب   راكش 

الكلي للنش2ط.
و عي9:

الزهراء))) ف2طمة  ( السيد)ة))
عنوانه)ا)) راكش) و  البوعن2ني 
)ة)) 41111) راكش املغرب كمصفي)

للشركة.
و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)
الرقم) وفي  (2121 فبراير) (18 بت2ضيخ)
ش2ضع) السفلى2) الط2بق  (163
 41111 (- فليسطن دودي2ت  راكش)

 راكش املغرب.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (11 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)122514.
413I

WINIUM Expertوينيوم إكسبير

 ART DE BEAUTE CLASSIQE
ET ORIENTALE

فسخ عقد تسيير حر ألصل تج2ض1)

)األشخ2ص املعنويو9)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج2ض1

 ART DE BEAUTE CLASSIQE ET
Orientale

بمقت�سى))الجمع الع2م االستثن2ئي)
 ART DE BEAUTE لشركة)
 CLASSIQE ET Orientale SARL
(: ب) االجتم2عي  الك2ئن  قره2  (AU
دضعة التكنة) (2 عم2ضة ب شقة ضقم)
) راكش)) (41111 (- ( العسكرية جليز)
 2121 فبراير) (12 في) املؤضخ  املغرب 

تقرض  2يلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (
ب) عم2ضة  (91 (: ب) الك2ئن  التج2ض1 
دضعة التكنة العسكرية) (2 شقة ضقم)
(، املغرب) 41111) راكش  جليز-)
 ART DE شركة) طرف  املوقع  ن 
 BEAUTE CLASSIQE ET Orientale
لألصل) بصفته2  2لكة  (: (SARL AU
 CHAHDA SPA شركة) و  التج2ض1 

بصفته2  سيرة حرة.

414I
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ض ز1 لالستش2ضات

 EUROPE COURTAGE ET

INTERMEDIATION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ض ز1 لالستش2ضات

ش2ضع 24 نونبر عم2ضة حمد1 ولد 

الرشيد الط2بق ضقم 11 شقة ضقم 11 

العيو9 ، 71111، العيو9 املغرب

 EUROPE COURTAGE ET

INTERMEDIATION شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : ش2ضع 
بومل92 ضقم 51 الحي الحجر1 العيو9 

- 71111 العيو9 املغرب.

قفل التصفية
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

.19267

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تقرض) (2121 أبريل) (13 في) املؤضخ 

 EUROPE COURTAGE ET حل)

ذات) شركة  (INTERMEDIATION

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد  بلغ ضأسم2له2)111.111.111 

دضهم وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع)
51)الحي الحجر1 العيو9) بومل92 ضقم)

-)71111)العيو9 املغرب نتيجة لنه2ية)

النش2ط.

و عي9:

أحمد)) ا 2م  سيد1  السيد)ة))
زنقة  يدلت) عنوانه)ا)) و  السب2عي 
العيو9) (71111 ( 6)حي السع2دة) ضقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

زنقة) وفي  (2121 أبريل) (13 بت2ضيخ)
51)الحي الحجر1 العيو9) بومل92 ضقم)

-)71111)العيو9 املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1235.

415I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

 AUDIT GESTION 

 INTERNATIONAL

 BUSINESS CONSULTING

” A.G.I.B.C “ 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 ش2ضع سيد1 عبد الرحم92 ، 

21211، الداض البير2ء املغرب

 AUDIT GESTION “

 INTERNATIONAL BUSINESS

 ” CONSULTING “ -” A.G.I.B.C

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 332 ش2ضع 

ابراهيم الروداني الط2بق 5 الشقة 

21 إق2 ة الريح92 املع2ضيف  - 

21331 الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511163

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

الشركة  تبوعة) تسمية 

بمختصر) اإلقتر2ء) عند 

 AUDIT GESTION (“ (: تسميته2)

 INTERNATIONAL BUSINESS

.”(CONSULTING(“(-”(A.G.I.B.C

(: بإيج2ز) الشركة  غرض 

واالستش2ضات) الدولية  الخد 2ت 

وامل2لية،) التج2ضية  العملي2ت  وجميع 

تنظيم) اإلداضية،) االستش2ضات 

الندوات،)

 332 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 5 الط2بق) الروداني  ابراهيم  ش2ضع 

الشقة)21)إق2 ة الريح92 املع2ضيف))-)

21331)الداض البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 GILLES SERGE YVES السيد)

 111 ROTTIER :  111)حصة بقيمة)

دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

 GILLES SERGE YVES السيد)

 3Chemin de عنوانه)ا)) (ROTTIER

 la Poulainerie   72561 Changé

فرنس2.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

 GILLES SERGE YVES السيد)

 3Chemin de عنوانه)ا)) (ROTTIER

 la Poulainerie 72561 Changé

فرنس2

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775572.

416I

ripartners sarl

STE ABDOTRAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

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 ABDOTRAD SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 15 
زاوية سيد1 واصل حي حمو اسفي - 

46111 اسفي املغرب.

تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.9199

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 أبريل) (14 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

تفويت السيد))ة))عبد هللا سحوتي))

511)حصة اجتم2عية  ن أصل)111 

حصة لف2ئدة))السيد))ة))عبد الصمد)

 وضو بت2ضيخ)15)أبريل)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (14 بت2ضيخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)766.

418I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

KERTYS MAROC
إعال9  تعدد القراضات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 ش2ضع سيد1 عبد الرحم92 ، 

21211، الداض البير2ء املغرب

KERTYS MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: تيكنوب2ضك 

طريق النواصر  لتقى الطريق 

الث2نوية 114 و س ت 1129  كتب 

ضقم 372 - - الداض البير2ء املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.225149

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)15) 2ضس)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:1 ضقم) قراض 

تحويل) الوحيد  الشريك  قرض   2يلي:)

املقر االجتم2عي الك2ئن س2بق2 ب2لداض)

تيكنوب2ضك طريق النواصر) البير2ء،)

114)و س ت)  لتقى الطريق الث2نوية)

1129) كتب ضقم)372،)إلى حي سيد1)

 عروف ش2ضع أبو بكر الق2دض1 عم2ضة)

14) كتب ضقم)7،) ن نفس املدينة.
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على) ينص  الذ1  (:2 ضقم) قراض 
إع2دة) الوحيد،) الشريك  قرض   2يلي:)
صيغة النظ2م األس2�سي للشركة))ذات))
فريد) بشريك  املحدودة  ( املسؤولية)
األس2�سي) النظ2م  على  املص2دقة  و 
الذ1 تم عرضه  ن طرف) الجديد،)

املسير.
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
بند ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)
قرض الشريك الوحيد تغيير الفصل)4 
 ن الق2نو9 األس2�سي كم2 يلي:)الفصل))
ب2لداض) ( )االجتم2عي) املقر) ( 4:)»)أصبح)
حي سيد1  عروف ش2ضع) البير2ء،)
أبو بكر الق2دض1 عم2ضة)14) كتب ضقم)

.»7
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 22 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775441.
419I

SOCIETE RKF CONSULTING

جواد حماني
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 N0151 AVENUE(MER(MORTE

 HAY(RYAD(RTE(DE(SFROU(FES ،
30000، FES(MAROC

جواد حم2ني شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض  شرع 
كريم سبع ضواد1  وال1 يعقوب 

ف2س  دواض  شرع كريم سبع ضواد1 
 وال1 يعقوب ف2س  31111 ف2س 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
66811

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 دجنبر) (11
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
جواد) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

حم2ني.
علف) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البقر
دواض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ضواد1  وال1) سبع  كريم   شرع 
)دواض  شرع كريم سبع) يعقوب ف2س)
 31111 ( ضواد1  وال1 يعقوب ف2س)

ف2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) حم2ني  جواد  السيد 
دواض  شرع كريم سبع ضواد1  وال1)

يعقوب ف2س)31111)ف2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) حم2ني  جواد  السيد 
دواض  شرع كريم سبع ضواد1  وال1)

يعقوب ف2س))31111)ف2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
ين2ير) (17 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1295.
421I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

SICAPRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 ش2ضع سيد1 عبد الرحم92 ، 
21211، الداض البير2ء املغرب

SICAPRA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : 11 زنقة 
الحرية الط2بق 3 شقة 6 - 21111 

الداض البيص2ء املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

.339159

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

2121)تقرض حل) 17)فبراير) املؤضخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  (SICAPRA

 111.111 ضأسم2له2) املحدودة  بلغ 

اإلجتم2عي) وعنوا9  قره2  دضهم 

(- (6 شقة) (3 زنقة الحرية الط2بق) (11

الداض البيص2ء)املغرب نتيجة) (21111

ووجود) الشركة  نش2ط  ( لتوقف)

صعوب2ت أ 2م استمراض االستغالل..

و عي9:

و) إيكلوف  ( ب2تريك) السيد)ة))

 3 بلوك) كيز  دو  زنقة  (3 عنوانه)ا))

املغرب) البير2ء) الداض  (21111

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

11)زنقة) 2121)وفي) 31) 2ضس) بت2ضيخ)

 21111 (- (6 شقة) (3 الحرية الط2بق)

الداض البير2ء)املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775598.

421I

PACIOFIS

ALBAMEX
إعال9  تعدد القراضات

PACIOFIS

 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME(ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA(MAROC

ALBAMEX »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: ش2ضع 

 وال1 علي شريف ض8  - - الن2ظوض 

.Maroc

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.11231

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

تم اتخ2ذ) (2121 أبريل) (15 املؤضخ في)

القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

الزي2دة) االستثن2ئى  الع2م  قرضالجمع 

 111.11 ( بمبلغ) ( في ضاسم2ل الشركة)

)دضهم وذلك برفعه  ن  بلغ)) (1 311

 111.11 ( ( دضهم الى) (1  711  111.11

111 3)دضهم.

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تعديل) االستثن2ئى  الع2م  قرضالجمع 

و7) ن الق2نو9 االس2�سي) (6 الفصل)

للشركة

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

قرضالجمع الع2م االستثن2ئى تعديل و)

تحيي9 الق2نو9 االس2�سي للشركة)

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)6):)الذ1 ينص على  2يلي:)

 111.11 في) الشركة  ضاسم2ل  حدد 

دضهم  وزعة على الشريكي9) (3  111

 811  11.11 ( ع2دل) بنيهي2تي  السيد 

الحمداو1 هدى)) السيدة  و  دضهم  (1

111.11 211 1)دضهم

بند ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:)

 111.11 في) الشركة  ضاسم2ل  حدد 

  31  111 الي) دضهم  قسمة  (3  111

حصة  وزعة على الشريكي9 السيد)

و) حصة  (18111 ع2دل) بنيهي2تي 

 12111 هدى) الحمداو1  السيدة 

حصة

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)23)أبريل)

2121)تحت ضقم)834.

422I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

LES 3 GOLF
إعال9  تعدد القراضات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 ش2ضع سيد1 عبد الرحم92 ، 

21211، الداض البير2ء املغرب

LES 3 GOLF »شركة  املس2همة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي:  لتقى 

زنقة كوليبر1 و  ويت الحي الحسني 

- - الداض البير2ء املغرب.
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»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.355495
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)11) 2ضس)2121
تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:1 ضقم) قراض 
خفض) الع2م  ( الجمع) قرض   2يلي:)
دضهم) (31.111.111 ضأس امل2ل بمبلغ)
إلى) دضهم  (265.111.111 لينزل  ن)
235.111.111)دضهم،)بهدف توزيعه)
الع2م) الجمع  قرض  ( املس2همي9.) على 
ضأس) ) ن  الخفض) ( هذا) ( تحقيق)
 2.651.111 امل2ل عن طريق تعويض)
)للواحد))ب) 111)دضهم) سهم)) ق2بل)
دضهم)) (111 سهم  ق2بل) (2.351.111
للواحد،) وزعة))على))املس2همي9))بم2)
 111 سهم جديد  ق2بل) (47 يع2دل)
سهم قديم  ق2بل) (53 دضهم عوض)

111)دضهم للواحدة.
قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
صيغة) إع2دة  الع2م،) الجمع  قرض 
للشركة  جهولة) األس2�سي  النظ2م 
النظ2م) على  املص2دقة  و  االسم 
عرضه) تم  الذ1  الجديد،) األس2�سي 

 ن طرف  جلس اإلداضة.
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
بند ضقم)7،)8)و)9:)الذ1 ينص على)
 2يلي:)قرض الجمع الع2م تغيير الفصول)
9) ن النظ2م األس2�سي،)وفق2) 8)و) (،7

لخفض ضأسم2ل الشركة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 22 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775524.
423I

ITKAN MDF SARL

ITKAN MDF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ITKAN MDF SARL
حي السكة الحديدية ، 62551، 

العرو1 البلد
ITKAN MDF SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي السكة 

الحديدية - 62551 العرو1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

21941

 31 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121  2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 ITKAN(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.MDF SARL

غرض الشركة بإيج2ز):)شراء)وبيع)

لوح) األث2ث  ن خشب  أنواع  جميع 

أو  2) (MDF ألي2ف  توسط الكث2فة)

يع2دله.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)حي السكة)

الحديدية)-)62551)العرو1 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد يونس البشير1):))51)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

51)حصة) ( (: السيد جم2ل بلكبير)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد يونس البشير1 عنوانه)ا))

حي املط2ض)62551)العرو1 املغرب.

السيد جم2ل بلكبير عنوانه)ا))حي)

الفرح)62551)العرو1 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد يونس البشير1 عنوانه)ا))

حي املط2ض)62551)العرو1 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)726.

424I

CAF MAROC

ABATTOIR BEGDOUR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ABATTOIR BEGDOUR  شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 351 

بكدوض - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115597

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (12

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. ABATTOIR BEGDOUR

:) جزضة و) غرض الشركة بإيج2ز)

بيع اللحوم البير2ء.

 351 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

بكدوض)-)91111)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: الزكر1) السيد  حمد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) الزكر1  السيد  حمد 

بكدوض جم2عة و قي2دة حجر النحل)

91111)طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) الزكر1  السيد  حمد 

بكدوض جم2عة و قي2دة حجر النحل)

91111)طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3754.

426I

Sara Facility Invest sarl

 SOCIETE GREEN AND

PEACE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue(Mansour

 Eddahbi(VN ، 50000، Meknès

Maroc

 SOCIETE GREEN AND PEACE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي عم2ضة 

نوضية أ، شقة 6، الب2تريوز،  - 

51111  كن2س املغرب.

تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.48717

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 فبراير) (18 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

كعب) شركة  )ة)) السيد) تفويت 

وأوالده كروب)511)حصة اجتم2عية)

)السيد) 511)حصة لف2ئدة)  ن أصل)

فبراير) (18 بت2ضيخ) كعب  يوسف  )ة))

.2121

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)2164.

428I
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 كتب  ح2سبة

DREAMAL TRANS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 كتب  ح2سبة

عم2ضة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 211 الرشيدية ، 52114، 

الرشيدية املغرب

DREAMAL TRANS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي قصر ضبيت 

زنقة اكن2و9 جم2عة ضتب - 52111 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

14785

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (14

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.DREAMAL TRANS

نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البر2ئع لحس2ب الغير.

قصر) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- ضتب) جم2عة  اكن2و9  زنقة  ضبيت 

52111)الرشيدية املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: أ ل) السيدة  بروك 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) أ ل  السيدة  بروك 
الرشيدية) (4 ضقم) العسكرية  الثكنة 

52111)الرشيدية املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) أ ل  السيدة  بروك 
الرشيدية) ( (4 الثكنة العسكرية ضقم)

52111)الرشيدية املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 19 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)527.

429I

ض ز1 لالستش2ضات

ISRAE CLEAN
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ض ز1 لالستش2ضات
ش2ضع 24 نونبر عم2ضة حمد1 ولد 

الرشيد الط2بق ضقم 11 شقة ضقم 11 
العيو9 ، 71111، العيو9 املغرب

ISRAE CLEAN شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع ام 

السعد عم2ضة 48 الط2بق الث2لث ضقم 
11 العيو9 - 71111 العيو9 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
36327

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (23
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 ISRAE (: اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2)

.CLEAN
أشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء)و الحراسة).

:)ش2ضع ام) عنوا9 املقر االجتم2عي)

السعد عم2ضة)48)الط2بق الث2لث ضقم)

11)العيو9)-)71111)العيو9 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد بوا زك92 يوسف عنوانه)ا))

دواض تزفريت سيد1 بدح2ج وزكيتة)

ا ز يز الحوز  راكش)41111) راكش)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد بوا زك92 يوسف عنوانه)ا))

دواض تزفريت سيد1 بدح2ج وزكيتة)

ا ز يز الحوز  راكش)41111) راكش)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1311.

431I

westartup

LZN Services
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

westartup

 BOULEVARD(MASSIRA(RUE 6

 OCTOBRE(N° 6 ETG 3 APPT 3

 CASABLANCA(ANFA ، 20100،

CASABLANCA MAROC

LZN Services شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 6 زنقة 

6 اكتوبر الط2بق 3 العم2ضة 3 ش2ضع 

املسيرة الداض البير2ء 21111 الداض 

البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

498491

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 LZN (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.Services

:) ق2ولة) بإيج2ز) الشركة  غرض 

ة حَّ )و ِحْفِظ)الِصّ
ْ

ْنِظيف
َ
ت

تركيب ك2 يرات املراقبة

صي2نة املس2ح2ت الكبيرة.

زنقة) (6 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

ش2ضع) (3 العم2ضة) (3 اكتوبر الط2بق) (6

الداض) (21111 املسيرة الداض البير2ء)

البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 111 ( (: السيد  حمد  بيريك)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) السيد  حمد  بيريك 

 14 ضقم) (73 زنقة) غلف  دضب 

الداضالبير2ء) (21111 الداضالبير2ء)

املغرب).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) السيد  حمد  بيريك 

 14 ضقم) (73 زنقة) غلف  دضب 

الداضالبير2ء) (21111 الداضالبير2ء)

املغرب)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

(- بت2ضيخ) ( البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

تحت ضقم)-.

431I



9903 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

YALLAHTECHNOLOGIE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش2ضع  وضيت2ني2 صندوق البريد 
2619 ، 41111،  راكش املغرب

YALLAHTECHNOLOGIE شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 57 ش2ضع 

 وضيت2ني2 صندوق البريد 2619 
 راكش 41111  راكش املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
113965

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 15) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.YALLAHTECHNOLOGIE
تشغيل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
عبر) (، ((VTC(  ركب2ت النقل بس2ئق)
أو  نصة) املحمول  اله2تف  تطبيق 

الويب.
57)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)
 2619 البريد) صندوق   وضيت2ني2 

 راكش)41111) راكش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
بنيعيش) ا ي9  السيد  حمد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

بنيعيش) ا ي9  السيد  حمد 

 13/14 ضقم) الف  بلوك  عنوانه)ا))

الرب2ط) (11111 تواضكة) صوف2ل  حي 

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

بنيعيش) ا ي9  السيد  حمد 

 13/14 ضقم) الف  بلوك  عنوانه)ا))

الرب2ط) (11111 تواضكة) صوف2ل  حي 

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)173218.
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FLASH ECONOMIE

MEBAP
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MEBAP SARLAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد 

ضأسم2له2  111 111,11دضهم

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

 2121/13/25 بت2ضيخ) ب2لداض البير2ء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات) الوحيد  ب2لشريك  املحدودة 

املميزات الت2لية:)

  MEBAP(-التسمية:)شركة((-

-)املوضوع:)

تأجير) في  االستش2ضات والوس2طة 

وبيع العق2ضات)،)أعم2ل البن2ء)،)أعم2ل)

الديكوض)،)األعم2ل اليدوية

-)املقر االجتم2عي:))11)زنقة الحرية)

الط2بق)3)الشقة ضقم)5)الداض البير2ء.

دضهم) ألف  ) 2ئة  امل2ل:) ضأس  (-

إلى) ) قسمة  ((DH  111111,11(

1111))حصة) الف حصة اجتم2عية)

اجتم2عية))بقيمة  2ئة دضهم للحصة.)

))ووزعت على الشكل) ((DH 111,11(

الت2لي:)

املقيم) ص2بر  السيد  روا9  (-
ا) العم2ضة  سيتي  كولف  ببوسكوضة 
املدينة) (5 الشقة ضقم) (2 الط2بق) (41
الخرراء)بوسكوضة والح2 ل للبط2قة)
الف) (BK278066- ضقم) الوطنية 
حصة)) (1111 (( اجتم2عية) حصة 

اجتم2عية.))
ف2تح) االجتم2عية:) ن  السنة  (-
ين2ير إلى الح2د1 والثالثو9  ن دجنبر.
تسعة وتسعو9 سنة  ن) املدة:) (-
في) اال  الفعلي  الشركة  تأسيس  يوم 

ح2لة التصفية املسبقة او التمديد.
الشركة) تسير  واالداضة:) التسيير  (-
 ن طرف السيد  روا9 ص2بر الح2 ل)
 BK278166 ( للبط2قة الوطنية ضقم)
لتمثيل) الصالحي2ت  جميع  وله 

الشركة.
في) (MEBAP ( شركة) تسجيل  تم 
السجل التج2ض1 للداض البير2ء)تحت)

ضقم)498199
433I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

RIAD LES TROIS MAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR
 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RIAD LES TROIS MAGES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : ضي2ض 
العروس دضب الج2 ع  ضقم 11 - 

41111  راكش املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
.29879

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تقرض حل) (2121 19) 2ضس) املؤضخ في)
شركة) (RIAD LES TROIS MAGES
املحدودة  بلغ) املسؤولية  ذات 
وعنوا9) دضهم  (11.111 ضأسم2له2)
العروس) ضي2ض  اإلجتم2عي   قره2 
 41111 (- (11 ضقم) ( الج2 ع) دضب 
 راكش املغرب نتيجة لتوقف نش2ط)

الشركة.

و عي9:
و) الفقير  ( العزيز) عبد  السيد)ة))
 4 الوحدة) املحمد1  الحي  عنوانه)ا))
املغرب) 41111) راكش   644 ضقم)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)
الحي) وفي  (2121 15) 2ضس) بت2ضيخ)
(- (644 ضقم) (4 الوحدة) املحمد1 

41111) راكش املغرب.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123163.
434I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

RIAD AL WACHMA
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج2ض1)

)األشخ2ص املعنويو9)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج2ض1

RIAD AL WACHMA
بمقت�سى))الجمع الع2م االستثن2ئي)
لشركة)RIAD AL WACHMA)الك2ئن)
السهب) دضب  (: االجتم2عي ب)  قره2 
ضقم)27)ب2ب دك2لة)))-)41111)) راكش))
املغرب املؤضخ في)14)نونبر)2116)تقرض)

 2يلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (
السهب) دضب  (: ب) الك2ئن  التج2ض1 
ضقم)27)ب2ب دك2لة))-) راكش  راكش)
شركة) طرف  املوقع  ن  (، املغرب)
RIAD AL WACHMA):)بصفته2  2لكة)
 POUNIAC لألصل التج2ض1 و شركة)

SARL)بصفته2  سيرة حرة.
435I

Cabinet LAMRINI HADI

ALI PETRO SERVICE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,ش2ضع إبن سين2 الن2ضوض ، 

62111، الن2ضوض املغرب
ALI PETRO SERVICE شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي أوالد 
لحسن ضقم 22 - 62121 الن2ظوض 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

21999

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (13

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 ALI (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.PETRO SERVICE

توزيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

وجميع) التشحيم  وزيوت  الوقود 

املنتج2ت النفطية.

:)حي أوالد) عنوا9 املقر االجتم2عي)
الن2ظوض) (62121 (- (22 ضقم) لحسن 

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد العواض1 عثم92)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد العواض1 عثم92 عنوانه)ا))

حي أوالد  يمو9 ش2ضع النعمة ضقم)87 

62121)الن2ظوض املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد العواض1 عثم92 عنوانه)ا))

حي أوالد  يمو9 ش2ضع النعمة ضقم)87 

62121)الن2ظوض املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)22)أبريل)

2121)تحت ضقم)825.

436I

MOROCCO SUPPORT ADVISOR

 MOROCCO SUPPORT

ADVISOR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 MOROCCO SUPPORT

ADVISOR

   LOT(SAQAR  N°187

 MARRAKECH ، 40070،

MARRAKECH MAROC

 MOROCCO SUPPORT

ADVISOR  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

سقر ضقم 187  - 41171  راكش   

املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.49669

الشريك) قراض  بمقت�سى 

الوحيداملؤضخ في)16)أبريل)2121)تقرض)

ذات  سؤولية  حدودة) حل شركة 

 MOROCCO ذات الشريك الوحيد)

) بلغ) ( (SUPPORT ADVISOR

وعنوا9) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)

ضقم) سقر  تجزئة  اإلجتم2عي   قره2 

املغرب) ( ( 41171) راكش) (- ( (187

نتيجة ل):)-)ال يوجد أ1 نش2ط.

تجزئة) ب  التصفية  حدد  قر  و 

 41171 (- 187) راكش) ضقم) سقر 

 راكش املغرب.)

و عي9:

الغرفي و) ( ) حمد أ ي9) السيد)ة))

ب2ب الخميس دضب الجلد) عنوانه)ا))

41131) راكش)) ( ) راكش) ( (6 ضقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)

لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 

و) العقود  تبليغ  و  حل  املخ2برة 

الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123345.

437I

KAMAR BENOUNA

FERTIKAS ش م م 

دات  س2هم وحيد

إعال9  تعدد القراضات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

FERTIKAS ش م م دات  س2هم 

وحيد »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: ش2ضع 

الدكتوض  حمد السجلم2�سي  لتقى 

زنقة عي9 اومل2س اق2 ة ابراهيم 

الجراح ضقم 2 الشقة ضقم 14  - 

21521 الداضالبير2ء املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.188771

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)18)أبريل)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

 111.111 ضاسم2ل  ن) في  الزي2دة 

دضهم بجلب  ن) (511.111 دضهم الى)

الحس2ب الج2ض1

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

الث2 ن  ن) و  الس2بع  البند  تغيير 

القواني9)

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)8:)الذ1 ينص على  2يلي:)

ضاس امل2ل)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775662.

439I

ABA GESTION SARLAU

STE ENER GRID CONSULT 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

  STE ENER GRID CONSULT 

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 38 ش2ضع 

 حمد الخ2 س  كتب ضقم 11 

الط2بق الث2لت ف2س - 31111  ف2س  

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67485

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE ( (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

. ENER GRID CONSULT

:) هندس) بإيج2ز) الشركة  غرض 

كهرب2ئي.

38)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)

 11 ضقم) الخ2 س  كتب   حمد 

31111))ف2س)) الط2بق الث2لت ف2س)-)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد  وال1 عبداله2د1 بنت2جر)

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
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والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد  وال1 عبداله2د1 بنت2جر)
الشقة) السالم  إق2 ة  (56 عنوانه)ا))
2)م ج) 5)الط2بق األول ايت اسق2طو)

ف2س))31111))ف2س))املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد  وال1 عبداله2د1 بنت2جر)
الشقة) السالم  إق2 ة  (56 عنوانه)ا))
2)م ج) 5)الط2بق األول ايت اسق2طو)

ف2س))31111))ف2س))املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1984.

441I

Synergie Experts

RAYASHIP
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Synergie Experts
49, زنقة جو9 جوضس, حي غوتييه ، 

21161، الداض البير2ء املغرب
RAYASHIP شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 58، ابن 

بطوطة،  كتب ضقم 41، الط2بق 4 - 
21111 الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
498331

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 24) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.RAYASHIP

وكيل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الشحن البر1.

ابن) (،58 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

(-(4 41،)الط2بق) بطوطة،) كتب ضقم)

21111)الداض البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

1.111.111)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 11.111 ( (: سعيد) ت2ئب  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد ت2ئب سعيد عنوانه)ا))حي)

 وال1 ضشيد  جموعة)1،)زنقة ب ضقم)

16 21111)الداض البير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

حي) السيد ت2ئب سعيد عنوانه)ا))

 وال1 ضشيد  جموعة)1،)زنقة ب ضقم)

16 21111)الداض البير2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 18 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)-.

441I

ISDM CONSULTING

BOUGAPECHE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيو9 املغرب

BOUGAPECHE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي القدس 
تجزئة الراحة ضقم 464 الط2بق األول 

الشقة 1 ص.ب 2139 العيو9 - 

71111 العيو9 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36317

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.BOUGAPECHE

تج2ضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

األسم2ك.

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 464 ضقم) الراحة  تجزئة  القدس 

 2139 1)ص.ب) الط2بق األول الشقة)

العيو9)-)71111)العيو9 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد ا حمد بوكليط)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد ا حمد بوكليط عنوانه)ا))

حي السالم ش2ضع اإل 2م البخ2ض1 ضقم)

15)املريق)13111)املريق املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد ا حمد بوكليط عنوانه)ا))

حي السالم ش2ضع اإل 2م البخ2ض1 ضقم)

15)املريق)13111)املريق املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1311/2121.

442I

جيسط كو بط2 ش.ذ.م.م.ش.و

دولسينور ش.م.م
إعال9  تعدد القراضات

جيسط كو بط2 ش.ذ.م.م.ش.و

ش2ضع الحسن األول، إق2 ة ب2ب 

العقلة د، الط2بق األض�سي، تطوا9 

تطوا9، 93111، تطوا9 املغرب

دولسينوض ش.م.م »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي:  حل 

بش2ضع الفنيدق زنقة ا،ضقم 11 

املحنش 2 تطوا9. تطوا9 93111 

تطوا9 املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.27215

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)15) 2ضس)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

*)بيع األسهم:)ق2م السيد صالح الدين)

براحه ببيع ونقل بموجب الرم2ن2ت)
والحقوق الع2دية في  ثل هذه األ وض)

ستم2ئة) فن92  السيد  حمد  إلى 

لبنى) السيدة  ق2 ت  (* سهم.) ((611(

الزينبي ببيع ونقل بموجب الرم2ن2ت)
والحقوق الع2دية في  ثل هذه األ وض)

أضبعم2ئة) فن92  السيد  حمد  إلى 

)411))سهم

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
قبول) الشرك2ء) قرض  املدير:) استق2لة 

الدين) السيد صالح  املدير  استق2لة 

و نحه) اإلداضية  وظ2ئفه  براحه  ن 

إبراء)ذ ة ك2 لة ونه2ئية إلداضته

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

يصرح) جديد:) وحيد  تعيي9  دير  (*

الشرك2ء)بموجب هذا صراحة بتعيي9)

السيد  حمد فن92  ديًرا للشركة

قراض ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)

(: ( للشركة) الق2نوني  الشكل  تغيير  (*

بعد نقل األسهم)،)قرض االجتم2ع الع2م)

تغيير شكل الشركة  ن شركة ذات)

ذات) شركة  إلى   سؤولية  حدودة 

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.
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على) ينص  الذ1  (:5 ضقم) قراض 

(: االجتم2عي) املقر  تحويل  (*  2يلي:)

تقرض في االجتم2ع الع2م تحويل املقر)

ش2ضع الفنيدق زنقة) ) ن:) االجتم2عي)

ا،ضقم)11)املحنش)2)تطوا9)،الى ش2ضع)
األ 2نة)،)ضقم)199)كدية السبع

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

(: ( للشركة) الق2نوني  الشكل  تغيير  (*

االجتم2ع) قرض  (، األسهم) نقل  بعد 

الع2م تغيير شكل الشركة  ن شركة)

دولسينوض ذات  سؤولية  حدودة إلى)

شركة ذات  سؤولية  حدودة دات)

الشريك الوحيد))

بند ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تحدد املقر االجتم2عي بش2ضع اال 2نة)
ضقم)199)كدية السبع تطوا9

بند ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:)

بعد بيع االسهم اصبح السيد  حمد)

فن92  2لك االسهم)1111)سهم

على) ينص  الذ1  (:15 ضقم) بند 

 2يلي:)تعي9 السيد  حمد فن92  دير)

وحيد للشركة

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (14 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2121)تحت ضقم)1841.

443I

KAMAR BENOUNA

FRACH ش م م
إعال9  تعدد القراضات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

FRACH ش م م  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: التجزئة 

123 الزنقة 3 الحي الصن2عي 

سيد1 عثم92 بن ا سيك - 21661 

الداضالبير2ء املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.111143

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

تم اتخ2ذ) (2121 أبريل) (16 املؤضخ في)

القراضات الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:1 ضقم) قراض 

 7.811 هبة) على  املص2دقة   2يلي:)

حصة داخلة الشركة  ع تغيير البند)

الس2دس و الس2بع  ن القواني9)

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:)

الزي2دة في ضاسم2ل

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775663.

444I

Act taza

ستيك باالص

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

استدضاك خطٍإ

استدضاك خطٍإ وقع ب2لجريدة 

الرسمية

Act taza

Taza(Taza، 35000، Tazaa(Maroc

ستيك ب2الص شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

 وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 4 

بلوك س حي الحسني ت2زة - 35111 

ت2زة املغرب.

ب2لجريدة) وقع  خطٍإ) إستدضاك  (

(12 (15 بت2ضيخ) (5662 الرسمية عدد)

.2121

بدال  ن):)-)السجل التج2ض1 عدد)

5935

-)املسير):)التف2حي نبيل

يقرأ):)-)السجل التج2ض1)5933.

-)املسير):)التف2حي سفي92

الب2قي بدو9 تغيير.

445I

BRANDS FOR FANS

براند فور فانس
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRANDS FOR FANS

 N 144 RUE(MED(SMIHA 6ETG

 APPRT 35 CASABLANCA،

20080، CASABLANCA(MAROC

براند فوض ف2نس  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 144 
زنقة  حمد سميحة إق2 ة جوهرات 

الط2بق 6 ضقم 35  - 21181 

الداضالبير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

496479

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 26) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

براند) (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

فوض ف2نس).

(: بإيج2ز) الشركة  غرض 

-استش2ضات والهندسة املعلو 2تية

-التواصل  تعدد الوس2ئط.

و) املعلو 2تية  الخد 2ت  جميع  (-

االشه2ضية و التسويق.

-)شراء)وبيع أ1 تقنية  علو 2ت أو)

 نتج إعالني أو إلكتروني..
ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
إق2 ة) سميحة  زنقة  حمد  (144
جوهرات الط2بق)6)ضقم)35))-)21181 

الداضالبير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد  حمد املصب2حي)):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

املصب2حي)) السيد  حمد 

عنوانه)ا))حي جعفر1 ضقم)2  21551 

الداضالبير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

املصب2حي)) السيد  حمد 

عنوانه)ا))حي جعفر1 ضقم)2  21551 

الداضالبير2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)11841.

446I

ilyass boujaada

ETNOCOMP WORKS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ilyass boujaada

دواض از وض9 الحسيمة ، 32111، 

الحسيمة املغرب

 ETNOCOMP WORKS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي بو غذ9 

حي الث2نو1 ا زوض9 الحسيمة - 

32251 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

3345

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ETNOCOMP WORKS SARL
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أشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
البن2ء)و االشغ2ل املختلفة)

التج2ضة)
االستراد و التصدير.

بو غذ9) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
(- الحسيمة) ا زوض9  الث2نو1  حي 

32251)الحسيمة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 51 ( (: ( بوجع2دة) الي2س  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 51 ( (: ( الخي2طي) السيد  روا9 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد الي2س بوجع2دة))عنوانه)ا))
 32111 الحسيمة) از وض9  دواض 

الحسيمة املغرب.
السيد  روا9 الخي2طي))عنوانه)ا))
الحسيمة) ا زوض9  (12 الث2نو1) حي 

32111)الحسيمة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد الي2س بوجع2دة))عنوانه)ا))
 32111 الحسيمة) از وض9  دواض 

الحسيمة املغرب
السيد  روا9 الخي2طي))عنوانه)ا))
الحسيمة) ا زوض9  (12 الث2نو1) حي 

32111)الحسيمة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( ب2لحسيمة) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)-.
447I

COFISAM

HD ATELIER
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

COFISAM
عم2ضة 65,  الط2بق االول  تجزئة  
 سروض 1 ش2ضع الحسن الث2ني ، 

12111، تم2ضة املغرب
HD ATELIER شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي النج2ح، 
 جموعة ش 21، عم2ضة 146،شقة 

ضقم 2 - 12111 تم2ضة املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.131277

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
املؤضخ في)11)أبريل)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
عم2ضة) (،21 ش) »النج2ح،) جموعة 
تم2ضة) (12111 (- (2 ضقم) 146،شقة 
الحسن) ش2ضع  »تق2طع  إلى) املغرب«)
صهريج) االول,اق2 ة  الحسن  و  (II
السواني,بلوك)B),الشقة)16)ب2لط2بق)
الرابع تم2ضة.)-)12111)تم2ضة))املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بتم2ضة) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)5486.

448I

le(partenaire((fiscal

MED EXPLOITATION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

le(partenaire  fiscal
49 شلرع عمر الخط2ب ط2بق 3 ضقم 

6 عم2ضة البركة، 91111، طنجة 
املغرب

MED EXPLOITATION شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 111 ش2ضع 
W جراض1 2 الط2بق األول طنجة - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
33619

 14 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2117 شتنبر)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 MED (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.EXPLOITATION
أعم2ل) (- (: غرض الشركة بإيج2ز)

تشيد  تنوعة و نش2ت  تنوعة؛)
-)إستيراد وتصدير؛

-)الدضاسة والهندسة والصي2نة؛
والوسيط) الجملة  تج2ضة  (-

التج2ض1؛
-)بيع وشراء)وتأجير االالت وجميع)

املواد؛.
 111 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
األول) الط2بق  (2 جراض1) (W ش2ضع)

طنجة)-)91111)طنجة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد أ زيل  حمد):))111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) أ زيل  حمد  السيد 
ت2زة) (91111 حي الرش2د) (2 بلك) (281

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) أ زيل  حمد  السيد 
ت2زة) (91111 حي الرش2د) (2 بلك) (281

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (23 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2117)تحت ضقم)54481.
449I

MOORISH

LYNCAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

MOORISH
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

LYNCAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 75 ش2ضع 

انف2 زنقة كلوز د1 بروف2نس الط2بق 

الت2سع شقة ضقم ب 118 - 21111 

الداضالبير2ء املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.466119

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)16)فبراير)2121)تم))تحويل))

للشركة) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

د1) كلوز  زنقة  انف2  ش2ضع  (75«  ن)

بروف2نس الط2بق الت2سع شقة ضقم ب)

118)-)21111)الداضالبير2ء)املغرب«)

الث2لث) الط2بق  (11 ضقم) » كتب  إلى)

(- أحمد  كواض عي9 سبع) ( ش2ضع) (4 (،

21111)الداضالبير2ء))املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 22 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)774931.

451I

FIDUCIAIRE NAKHIL

GEOPLUS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

FIDUCIAIRE NAKHIL

  Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim(El(Khattabi(Gueliz -

 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc

GEOPLUS شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الشقة ضقم 

46 كوكب سنتر زاوية زنقة اال 2م 

الش2فعي و زنقة  وال1 الحسن جن92 

الح2ضثي جليز  - 41111  راكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.41189
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بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)11) 2ضس)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
زاوية) سنتر  كوكب  (46 ضقم) »الشقة 
زنقة  وال1) و  الش2فعي  اال 2م  زنقة 
الحسن جن92 الح2ضثي جليز))-)41111 
تجزئة) (41 »ضقم) إلى)  راكش املغرب«)
البركة طريق الداض البير2ء)-)41111 

 راكش))املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123352.
452I

املركز الجهو1 لالستثم2ض لجهة دضعة ت2فياللت  لحقة)

وضزازات

 SOCIÉTÉ HAND A
 MARKETING SERVICES

« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهو1 لالستثم2ض لجهة دضعة 
ت2فياللت  لحقة وضزازات

ش2ضع  وال1 ضشيد عم2ضة دادس 
الط2بق االول وضزازات، 45111، 

وضزازات املغرب
 SOCIÉTÉ HAND A MARKETING

SERVICES SARL » شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي السالم 
2 ش2ضع الحسن الت2ني قلعة  كونة  - 

45211 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

1399
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 26) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 SOCIÉTÉ HAND A MARKETING

.«(SERVICES SARL

غرض الشركة بإيج2ز):)*بيع  واد)
البن2ء)ب2لجملة

*)بيع  واد البن2ء)التقسيط
*)كراج لصب2غة السي2ضة)

*)البن2ء)واالشغ2ل املختلفة).
حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ش2ضع الحسن الت2ني قلعة) (2 السالم)

 كونة))-)45211)تنغير املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 511 ( (: ( السيد ايت كبوط حمزة)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 511 ( (: ( السيدة بوجداك ف2تحة)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
حمزة)) كبوط  ايت  السيد 
الجنوبية) الجديدة  تكمي  عنوانه)ا))

تر يكت)45111)وضزازات املغرب.
ف2تحة)) بوجداك  السيدة 
تكمي) دواض  (2813 ضقم) عنوانه)ا))
 45111 تر يكت) الجنوبية  الجديدة 

وضزازات املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
حمزة)) كبوط  ايت  السيد 
الجنوبية) الجديدة  تكمي  عنوانه)ا))

تر يكت)45111)وضزازات املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)-.

453I

Khidmat Attajir

إكوسرطام
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Khidmat Attajir
 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 15
52000، ERRACHIDIA(MAROC
إكوسرط2م  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 16 زنقة 

أيت يحيى حي أ زيغ  - 52411 الريش 

الريش

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

2731

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

إكوسرط2م).
:) ق2ول) بإيج2ز) الشركة  غرض 

أعم2ل  تنوعة

 ق2ول نقل البر2ئع للغير.
زنقة) (16 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

أيت يحيى حي أ زيغ))-)52411)الريش)

الريش.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد ايكو سعيد):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

 16 السيد ايكو سعيد عنوانه)ا))
 52411 ( أ زيغ) حي  يحيى  أيت  زنقة 

الريش الريش.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

 16 السيد ايكو سعيد عنوانه)ا))
 52411 أ زيغ) حي  يحيى  أيت  زنقة 

الريش الريش

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بت2ضيخ) ( االبتدائية بميدلت)

2121)تحت ضقم)241.

454I

COFISCOM

 CENTRE IDMAJ BERKANE
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

 CENTRE IDMAJ BERKANE

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 6 

ش2ضع  حمد الس2دس حي الحسني  - 

63311 برك92 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

7759

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 CENTRE IDMAJ BERKANE

.PRIVE

-خد 2ت) (: غرض الشركة بإيج2ز)

تعليمية وتربوية

-تنظيم االنشطة املدضسية و غير)

املدضسية.
 6 ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

ش2ضع  حمد الس2دس حي الحسني))-)

63311)برك92 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 28 ( (: السيد شو ي ضون2لد اضنولد)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 26 ( (: املجيد) عبد  اجواو  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
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حصة) (26 ( (: السيد اله2 ل  نير)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيدة جولي  2ض1 اندض1 بريونتي:))

11)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

((: جوه2ن2) اليسي2  فو�سي  السيدة 

11)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

اضنولد) ضون2لد  شو ي  السيد 

عنوانه)ا))اق2 ة اسي2 حي املط2ض شقة)

13 62111))الن2ظوض املغرب.

املجيد) عبد  اجواو  السيد 

عنوانه)ا))فرنس2)77241)س92 دنيس)

فرنس2.

 12 السيد اله2 ل  نير عنوانه)ا))
 63311 ( زنقة القنيطرة حي الحسني)

برك92 املغرب.

السيدة جولي  2ض1 اندض1 بريونتي)
حي) بوجدوض  زنقة  (17 عنوانه)ا))

النصر))63311)برك92 املغرب.

جوه2ن2) اليسي2  فو�سي  السيدة 
تولوز) (31111 فرنس2) عنوانه)ا))

فرنس2.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

 2 عنوانه)ا)) اله2 ل  نير  السيد 
 63311 ( زنقة القنيطرة حي الحسني)

برك92 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( ببرك92) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)231/2121.

455I

FIDUCIAIRE NAKHIL

BLUSH SPOT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL

  Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim(El(Khattabi(Gueliz -

 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 BLUSH SPOT

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي املتجر ضقم 

11 إق2 ة لوضوبي جن92 أوضاد ش2ضع 

18 نونبر طريق آسفي  - 41111 

 راكش املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114129

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 BLUSH(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.SPOT

غرض الشركة بإيج2ز):)-)استغالل)

ص2لو9 للحالقة و التجميل.

-)التج2ضة في املواد و اآلالت املعدة)

للتجميل.

-)االستيراد و التصدير.

املتجر) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
أوضاد) جن92  لوضوبي  إق2 ة  (11 ضقم)

ش2ضع)18)نونبر طريق آسفي))-)41111 

 راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: ( اعدجو) هبة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) اعدجو  هبة  السيدة 

تجزئة املصمود1 زنقة األقواس ضقم)

62  41111) راكش املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ( اعدجو) هبة  السيدة 
تجزئة املصمود1 زنقة األقواس ضقم)

62  41111) راكش املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123332.
456I

بنعال لإلستش2ضة

SOUFLARIM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بنعال لإلستش2ضة
حي  ميمونة بلوك 4 ضقم 56 الط2بق 

3 بني  الل ، 23121، بني  الل 
املغرب

SOUFLARIM SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض ايت 
امل2جد1 اوالد يعيش - 23111 بني 

 الل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

11295
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SOUFLARIM SARL
اشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
(; الكهرب2ء) تركيب  (; البن2ء) (;  تنوعة)

الرص2ص..
:)دواض ايت) عنوا9 املقر االجتم2عي)
بني) (23111 (- يعيش) اوالد  امل2جد1 

 الل املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 511 ( (: سفي92  وزو9) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد حمزة املب2ضكي):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) السيد سفي92  وزو9 
حي اعي2ط بلوك)12)ضقم)68 23111 

بني  الل املغرب.

عنوانه)ا)) املب2ضكي  حمزة  السيد 

يعيش) اوالد  امل2جد1  ايت  دواض 

23111)بني  الل املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) السيد سفي92  وزو9 
حي اعي2ط بلوك)12)ضقم)68 23111 

بني  الل املغرب

عنوانه)ا)) املب2ضكي  حمزة  السيد 

يعيش) اوالد  امل2جد1  ايت  دواض 

23111)بني  الل املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني  الل))بت2ضيخ)12)أبريل)

2121)تحت ضقم)412.

457I

COFISCOM

MNST EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

MNST EVENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 93 

ش2ضع  وال1 يوسف حي الحسني  - 

63311 برك92 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

7761

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 MNST(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.EVENTS
- مول) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الحفالت واملن2سب2ت املختلفة
-ت2جير الخي2م.

 93 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
(- ( ش2ضع  وال1 يوسف حي الحسني)

63311)برك92 املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
حصة) (511 ( (: املير ط2ضق) السيد 

بقيمة)111)دضهم للحصة).
 511 ( (: السيدة االحم2د1 سكينة)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
 24 عنوانه)ا)) ط2ضق  املير  السيد 
الحسني)) حي  توضية  الش2و1  زنقة 

63311)برك92 املغرب.
سكينة) االحم2د1  السيدة 
عنوانه)ا))68)زنقة الش2و1 توضية حي)

الحسني)63311)برك92 املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
 24 عنوانه)ا)) ط2ضق  املير  السيد 
الحسني)) حي  توضية  الش2و1  زنقة 

63311)برك92 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( ببرك92) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)231/2121.

458I

ائتم2نية بي92 حن92

FRERES ZARAWI TEXTILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتم2نية بي92 حن92
عرصة ملع2ش طريق املستودع 

البلد1 ضقم 147  راكش ، 41111، 
 راكش  راكش

FRERES ZARAWI TEXTILE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حل1 

سروا9 1  جموعة 72 سيد1 

يوسف بن علي  راكش حل1 

سروا9 1  جموعة 72 سيد1 

يوسف بن علي  راكش 41111 

 راكش املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.119177

الع2م) الجمع  بمقت�سى 

 2121 أبريل) (15 اإلستثن2ئي2ملؤضخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرض 

 FRERES ZARAWI املحدودة)

 111.111 ) بلغ ضأسم2له2) (TEXTILE

اإلجتم2عي) وعنوا9  قره2  دضهم 

72)سيد1) 1) جموعة) حل1)سروا9)

يوسف بن علي  راكش حل1)سروا9)

بن) يوسف  سيد1  (72 1) جموعة)

41111) راكش املغرب) علي  راكش)

نتيجة ل):)عدم املردودية.

التصفية ب  حل1  و حدد  قر 

سيد1) (72 1) جموعة) سروا9)

علي  راكش  راكش) بن  يوسف 

41111) راكش املغرب.)

و عي9:

صقيل) ( السيد)ة)) وال1  ب2ضك)

ضقم) تسلط2نت  تجزئة  عنوانه)ا)) و 

41111) راكش) سيبع  راكش) (84

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و) صقيل  ( خ2لد) السيد)ة))

ضقم) تسلط2نت  تجزئة  عنوانه)ا))

41111) راكش) سيبع  راكش) (84

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)

لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 

و) العقود  تبليغ  و  حل  املخ2برة 

الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123368.

459I

EUROMED(COMPTA-SARL

CAFE ZERMATT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUROMED(COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CAFE ZERMATT  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 9 
اق2 ة النجد س 15  بروكة  راكش 

- 41111  راكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114167
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

. ZERMATT
:) قهي) بإيج2ز) الشركة  غرض 

و طعم.
 9 ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
15) بروكة  راكش) اق2 ة النجد س)

-)41111) راكش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد سعيد حميد):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيد ضشيد  وزو9):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
 9 السيد سعيد حميد عنوانه)ا))
41) بروكة  راكش) اق2 ة النجد س)

41111) راكش املغرب.

عنوانه)ا)) ضشيد  وزو9  السيد 

 22111 ازيالل) تب2نت  تميت  دواض 

ازيالل املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

 9 السيد سعيد حميد عنوانه)ا))

41) بروكة  راكش) اق2 ة النجد س)

41111) راكش املغرب

عنوانه)ا)) ضشيد  وزو9  السيد 

 22111 ازيالل) تب2نت  تميت  دواض 

ازيالل املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123378.

461I

moorish co

 SOLUTION BUSINESS

EXPRESS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

 SOLUTION BUSINESS EXPRESS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع عبد 

املو ن و زنقة سمية إق2 ة شهرزاد 

3 الط2بق 4  ضقم 21 الداض لبير2ء - 

21111 الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511149

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:



9911 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SOLUTION BUSINESS EXPRESS

أعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء)املتنوعة و االستيراد و التصدير.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)ش2ضع عبد)

املو ن و زنقة سمية إق2 ة شهرزاد)
(- الداض لبير2ء) (21 )ضقم) (4 الط2بق) (3

21111)الداض البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: العم2ض1) السيد حمزة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) العم2ض1  حمزة  السيد 

الجديدة) النصر  تجزئة  ض�سى  اق2 ة 

24111))الجديدة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) العم2ض1  حمزة  السيد 

الجديدة) النصر  تجزئة  ض�سى  اق2 ة 

24111))الجديدة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775565.

461I

EUROMED(COMPTA-SARL

LUXHOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUROMED(COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

LUXHOUSE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 
املس2ض ضقم 1116 شقة ضقم 1 الحي 
الصن2عي  راكش - 41111  راكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114147
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.LUXHOUSE
:) نعش) بإيج2ز) الشركة  غرض 

عق2ض1.
تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الحي) (1 شقة ضقم) (1116 املس2ض ضقم)
41111) راكش) (- الصن2عي  راكش)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
334)حصة) ( (: السيد عم2د ج2يل)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
حصة) (333 ( (: السيد فؤاد ج2يل)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
 33 ( (: احمد انه2س) السيد زكري2ء)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) ج2يل  عم2د  السيد 
 92111 فرنس2)  ونتفر1  12 

 ونتفر1  12 فرنس2.
عنوانه)ا)) ج2يل  فؤاد  السيد 
 92111 فرنس2)  ونتفر1  12 

 ونتفر1  12 فرنس2.
انه2س) احمد  زكري2ء) السيد 
 75111 فرنس2) ب2ضيس  عنوانه)ا))

ب2ضيس فرنس2.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ج2يل  عم2د  السيد 
 92111 فرنس2)  ونتفر1  12 

 ونتفر1  12 فرنس2
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123366.

462I

UPSILON CONSULTING

DESERT TIMBER TAFILALET
إعال9  تعدد القراضات

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

 DESERT TIMBER TAFILALET
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: زاوية 
ش2ضع عمر الخي2م و ش2ضع عبد 

الرحيم بوعبيد، الط2بق الرابع، 
شقة ضقم 18، بوسيجوض - 21251 

الداض البير2ء املغرب.
»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 
.415181

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
املؤضخ في)12) 2ضس)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)
قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
 ILLY HOLDING(املوافقة على شركة
كشريك جديد بعد  س2همة السيد)
حصة) (168 ب) فيه2  شرف  ادضيس 

اجتم2عية يملكه2 في الشركة.
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
بند ضقم)8:)الذ1 ينص على  2يلي:)

املس2هم2ت
بند ضقم)9:)الذ1 ينص على  2يلي:)

ضأس امل2ل
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775189.

464I

كونطس2م

جي�سي-وركس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

كونطس2م
11 زنقة أبو بكر الراز1 إق2 ة الراز1 

الط2بق السفلي ، 91111، طنجة 

املغرب

جي�سي-وضكس  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 15 زنقة 

أبي دضداء إق2 ة تجميل ط2بق 3 ضقم 

19 - 91111 طنجة املغرب.

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.112221

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم تعيي9) (2121 أبريل) (15 املؤضخ في)

 سير جديد للشركة السيد)ة))نوضكي)

 ولود كمسير آخر

تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3719.

465I

moorish co

BUSINESS AMBITION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

BUSINESS AMBITION شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 39 ش2ضع 

اللة الي2قوت الط2بق 5 الشقة 

د الداض البير2ء - 21111 الداض 

البير2ء املغرب



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9912

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511147

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.BUSINESS AMBITION

أعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

أجهزة) والكهرب2ء) السب2كة  النج2ضة 

عمل  تنوعة.

39)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)

اللة الي2قوت الط2بق)5)الشقة د الداض)

البير2ء) الداض  (21111 (- البير2ء)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: العم2ض1) السيد حمزة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) العم2ض1  حمزة  السيد 

5)اق2 ة ض�سى تجزئة النصر الجديدة)

24111)الجديدة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) العم2ض1  حمزة  السيد 

5)اق2 ة ض�سى تجزئة النصر الجديدة)

24111)الجديدة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775564.

467I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

الصناعة التقليدية للشوكوالتة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

.sté. fidev(SARL - A.U

 كن2س - 498 اديوض اجداد ابني 

ا حمد ، 51111،  كن2س املغرب

الصن2عة التقليدية للشوكوالتة  

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : تقسيم 

بلير 5 19-،  حل ضقم 8، ك2 يلي2. - 

51111  كن2س املغرب.

قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

. 42.699

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تقرض حل) (2119 نونبر) (22 املؤضخ في)

للشوكوالتة)) التقليدية  الصن2عة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة  بلغ)

وعنوا9) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)

 5 بلير) تقسيم  اإلجتم2عي   قره2 

19-،) حل ضقم)8،)ك2 يلي2.)-)51111 

 كن2س املغرب نتيجة ملن2فسة.

و عي9:

الخليفي و) ( ( ( ( عبد هللا) السيد)ة))

19-،) حل)  5 تقسيم بلير) عنوانه)ا))

51111) كن2س) ك2 يلي2.) (،8 ضقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و) الخليفي  ( أحمد) السيد)ة))

19-،) حل)  5 تقسيم بلير) عنوانه)ا))

51111) كن2س) ك2 يلي2.) (،8 ضقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

تقسيم) وفي  (2119 نونبر) (22 بت2ضيخ)

(- ك2 يلي2.) (،8 19-،) حل ضقم)  5 بلير)

51111) كن2س املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

14) 2ضس) بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)119.

468I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

HNS NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

.sté. fidev(SARL - A.U
 كن2س - 498 اديوض اجداد ابني 
ا حمد ، 51111،  كن2س املغرب

HNS NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : عم2ضة 
ضقم 319، املحل ضقم 4، تجزئة 

املنصوض - 51111  كن2س املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
. 49.169

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تقرض) (2121 نونبر) (19 في) املؤضخ 
ذات) شركة  (HNS NEGOCE حل)
ضأسم2له2) املحدودة  بلغ  املسؤولية 
وعنوا9  قره2) دضهم  (111.111
املحل) (،319 ضقم) عم2ضة  اإلجتم2عي 
 51111 (- املنصوض) تجزئة  (،4 ضقم)

 كن2س املغرب نتيجة ملن2فسة.
و عي9:

السيد)ة))ن2صر الدين)))الفرك2ني و)
عنوانه)ا))عم2ضة ضقم)319،)شقة ضقم)
51111) كن2س) املنصوض) تجزئة  (،4

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)
بت2ضيخ)19)نونبر)2121)وفي عم2ضة ضقم)
319،)املحل ضقم)4،)تجزئة املنصوض)-)

51111) كن2س املغرب.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
12) 2ضس) بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)112.
469I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

ADILUXE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC

ADILUXE شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

بوشعيب ب2لبصير اق2 ة ا املحل 2 - 

26111 سط2ت املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

6481

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (18

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ADILUXE

 AUTRES (: غرض الشركة بإيج2ز)

 COMMERCE DE DETAIL EN

 MAGASIN SPECIALISE (ACHATS

.(ET VENTE DES CHAUSSURES

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- (2 بوشعيب ب2لبصير اق2 ة ا املحل)

26111)سط2ت املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: ( زغيد1) احمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ( زغيد1) احمد  السيد 

اسكيرج)) الرحم92  عبد  ش2ضع  (267

26111)سط2ت املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) وهيب  ع2دل  السيد 

  33 حي السم2علة زنقة ا زاب الرقم)

26111)سط2ت املغرب.
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ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( االبتدائية بسط2ت)

2121)تحت ضقم)159/21.

471I

(sté ILYASS KENAICHI SARL (AU

 sté ILYASS KENAICHI
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

(sté(ILYASS(KENAICHI(SARL (AU

 DOUAR(AZLA 189 TETOUAN

 DOUAR(AZLA 189 TETOUAN،

93000، TETOUAN(TETOUAN

 (sté(ILYASS(KENAICHI(SARL (AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 DOUAR وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي

 AZLA(N° 189 TETOUAN

 DOUAR AZLA N°189

 TETOUAN 93000 TETOUAN

TETOUAN

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

28763

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 sté (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.(ILYASS KENAICHI SARL (AU

(: بإيج2ز) الشركة  غرض 

.PRODUCTION ARTISTIQUE

 DOUAR(:(عنوا9 املقر االجتم2عي

 AZLA N° 189 TETOUAN DOUAR

 AZLA N°189 TETOUAN 93111

.TETOUAN TETOUAN

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 111 ( (: القن2ي�سي) إلي2س  السيد 
حصة بقيمة)1.111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد ال يوجد عنوانه)ا))ال يوجد)
ال يوجد ال يوجد ال يوجد.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
و واطن  سير1 الشركة:

السيد إلي2س القن2ي�سي عنوانه)ا))
12)تطوا9) 74)ط) ش2ضع ابن زهر ضقم)

93111)تطوا9 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2121)تحت ضقم)1383.

471I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

ZINE TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

.sté. fidev(SARL - A.U
 كن2س - 498 اديوض اجداد ابني 
ا حمد ، 51111،  كن2س املغرب

ZINE TECH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : 61، ش2ضع 
يعقوب املنصوض، إق2 ة عب2س، 
شقة ضقم -12 )م.ج). - 51111 

 كن2س املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
.34737

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تقرض حل) (2118 17) 2ضس) املؤضخ في)
شركة ذات املسؤولية) (ZINE TECH
 111.111 ضأسم2له2) املحدودة  بلغ 
(،61 دضهم وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي)
ش2ضع يعقوب املنصوض،)إق2 ة عب2س،)
 51111 (- )م.ج).) (12- ضقم) شقة 

 كن2س املغرب نتيجة ملن2فسة.
و عي9:

السيد)ة)) حمد))الزين و عنوانه)ا))
إق2 ة) املنصوض،) يعقوب  ش2ضع  (،61
عب2س،)شقة ضقم)-12))م.ج).)51111 
 كن2س املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

بت2ضيخ)17) 2ضس)2118)وفي)61،)ش2ضع)

يعقوب املنصوض،)إق2 ة عب2س،)شقة)

51111) كن2س) (- )م.ج).) (12- ضقم)

املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)89.

473I

LE PUBLICATEUR LEGAL

DIDISSFRUTAS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزنقة 51 ضقم 8 ق.ج 

الداض البيظ2ء التجزئة 6 الزنقة 51 

ضقم 8 ق.ج الداض البيظ2ء، 21451، 

الداض البيظ2ء املغرب

DIDISSFRUTAS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زاوية 

اللة اليقوت و ش2ضع عرع2ض العم2ضة 

9 الط2بق ضابع إق2 ة ك2ليز - 12511 

الداضالبير2ء  املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.493383

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)17)أبريل)2121)تم))تحويل))

للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

عرع2ض) ش2ضع  و  اليقوت  اللة  »زاوية 

ك2ليز) إق2 ة  ضابع  الط2بق  (9 العم2ضة)

املغرب«) ( الداضالبير2ء) (12511 (-

الط2بق) دندو9  تجزئة  (224« إلى)

 21111 (- سيد1  عروف) سفلي 

الداضالبير2ء))املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775486.

474I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(9ائتم2نية الثقة العيو

LAAYOUNE

HIBA PELAGIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE 9ائتم2نية الثقة العيو

CONFIANCE LAAYOUNE

ش2ضع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيو9 ، 72111، املر�سى العيو9 

املغرب

HIBA PELAGIC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

الوحدة زنقة الطلح ضقم 14 املر�سى 
العيو9 - 71112 املر�سى العيو9 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36347

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 HIBA (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

. PELAGIC

تج2ضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

والتجزئة؛) ب2لجملة  األسم2ك 

الشراء،) الحفظ،) الصيد،) التجميد،)

البيع،)التسويق،)االستيراد والتصدير)

بك2فة أنواعه.......

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

املر�سى) (14 الوحدة زنقة الطلح ضقم)
العيو9) املر�سى  (71112 (- العيو9)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: املصطفى  يمتي) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
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السيد ضشيد حعبو)))):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

املصطفى  يمتي)))) السيد 

الطلح) زنقة  الوحدة  حي  عنوانه)ا))
 71112 العيو9) املر�سى  (14 ضقم)

املر�سى العيو9 املغرب.

السيد ضشيد جعبو))عنوانه)ا))حي)

الوحدة تجزئة املسيرة الشطر الث2لث)
 71112 ( العيو9) املر�سى  (14 ضقم)

املر�سى العيو9 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد املصطفى  يمتي))عنوانه)ا))

 14 ضقم) الطلح  زنقة  الوحدة  حي 

املر�سى) (71112 العيو9) املر�سى 

العيو9 املغرب

السيد ضشيد جعبو))عنوانه)ا))حي)

الوحدة تجزئة املسيرة الشطر الث2لث)
 71112 ( العيو9) املر�سى  (14 ضقم)

املر�سى العيو9 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1324/2121.

475I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(9ائتم2نية الثقة العيو

LAAYOUNE

ILYASIJAN
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE 9ائتم2نية الثقة العيو

CONFIANCE LAAYOUNE

ش2ضع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيو9 ، 72111، املر�سى العيو9 

املغرب

ILYASIJAN شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي  األ ل 
ضقم  111 شقة ضقم 11املر�سى 

العيو9 - 71112 املر�سى العيو9 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
36345

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ILYASIJAN
نش2ط) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
وإع2دة) وشراء) (، العق2ضات) ت2جر 
وغير) املنقولة  املمتلك2ت  جميع  بيع 
،)وبشكل) ،)وامللكية واإلداضة) املنقولة)
خ2ص أ1  ش2ضكة في جميع الشرك2ت)
وغير) املنقولة  املمتلك2ت  وجميع 

املنقولة)......
عنوا9 املقر االجتم2عي):)حي))األ ل)
ضقم))111)شقة ضقم)11املر�سى العيو9)

-)71112)املر�سى العيو9 املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: ص2بر) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
حي) السيد أحمد ص2بر عنوانه)ا))
الدشيرة) (33 ضقم) (2612 الف2يز زنقة)

انزك92)86355)انزك92 املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
حي) السيد أحمد ص2بر عنوانه)ا))
الدشيرة) (33 ضقم) (2612 الف2يز زنقة)

انزك92)86355)انزك92 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1321/2121.

476I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

 STE LES JARDINS DU

CEDRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 STE LES JARDINS DU CEDRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي :  دينة 

الزهوض ضقم 1 فيال ضقم 14 طريق 

عي9 الشقف  - 31111 ف2س 

املغرب.

قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

.44645

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تقرض حل) (2121 ين2ير) (27 املؤضخ في)

 STE LES JARDINS DU CEDRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة  بلغ)

وعنوا9) دضهم  (311.111 ضأسم2له2)

 قره2 اإلجتم2عي  دينة الزهوض ضقم)

طريق عي9 الشقف)) (14 فيال ضقم) (1

ف2س املغرب نتيجة لعدم) (31111 (-

تحقيق الغرض اإلجتم2عي.

و عي9:

السعداني) ( الحسن) السيد)ة))

حسني و عنوانه)ا))113)إق2 ة الزهوض)

ف2س) (31111 طربق عي9 الشقف) (1

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

وفي  دينة) (2121 ين2ير) (27 بت2ضيخ)

الزهوض ضقم)1)فيال ضقم)14)طريق عي9)

الشقف))-)31111)ف2س املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1917/2121.

477I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

STE ABLA BUILDING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

STE ABLA BUILDING شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الشقة ضقم 

14 إق2 ة ضقم ب2 عرصة سينكو - 

41191   راكش املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.116291

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 أكتوبر) (27 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

الجليل)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتم2عية  ن) (311 املوسولي)

السيد) ( لف2ئدة) حصة  (1.111 أصل)

أكتوبر) (27 )ة)) ع2د املوسولي بت2ضيخ)

.2121

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)5231/2121.

478I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

M.M.MINING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش2ضع  وضيت2ني2 صندوق البريد 

2619 ، 41111،  راكش املغرب

M.M.MINING شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 57 ش2ضع 
 وضيت2ني2 صندوق البريد 2619 - 

41111  راكش املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
114139

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (18
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.M.M.MINING
االستيراد) (: غرض الشركة بإيج2ز)
والتصدير وك2فة أنشطة التنقيب عن)

التعدين.
57)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)
(- (2619 البريد) صندوق   وضيت2ني2 

41111) راكش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: حجي) نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) حجي  نعيمة  السيدة 
ضقم) ضوسوضت  كولف  اضك92  تجزئة 
41111) راكش) تسلط2نت) (353

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) حجي  نعيمة  السيدة 
ضقم) ضوسوضت  كولف  اضك92  تجزئة 
41111) راكش) تسلط2نت) (353

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123341.
481I

ESPACE COMPETENCES  SARL

 ILLIMITES TRAVAUX
PUBLICS S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL
ش2ضع القيراوا9، عم2ضة  13  ، شقة 
 BOITE(POSTAL  :     .912، العيو
70000 ، .1349، العيو9 املغرب

 ILLIMITES TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  دينة 25 
 2ضس ضقم HE2 1136Y  العيو9 - 

71111 العيو9 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36297
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 ILLIMITES TRAVAUX PUBLICS

.S.A.R.L
جميع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
(، البن2ء) بيع  واد  (، البن2ء) أعم2ل 

التنظيف)،)السال ة.
عنوا9 املقر االجتم2عي):) دينة)25 
(- العيو9) ( (HE2 1136Y  2ضس ضقم)

71111)العيو9 املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 511 ( (: العي2�سي) الفريد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 511 ( (: العي2�سي) حي2ة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 511 (: العي2�سي) الفريد  السيد 

بقيمة)111)دضهم.

 511 (: العي2�سي) حي2ة  السيدة 
بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد الفريد العي2�سي عنوانه)ا))
 49 ضقم) بوقن2دل  زنقة  الفتح  حي 

العيو9)71111)العيو9 املغرب.
السيدة حي2ة العي2�سي عنوانه)ا))
ش2ضع بن بطوطة ضقم)125)حي الفداء)

العيو9)71111)العيو9 املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد الفريد العي2�سي عنوانه)ا))
 49 ضقم) بوقن2دل  زنقة  الفتح  حي 

العيو9)71111)العيو9 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1284/2121.
482I

STE FIDMEK

OXYGENE ASSURANCE
شركة التوصية البسيطة

إنش2ء)فرع ت2بع للشركة
STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.
 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،

50050، Meknes(Maroc
OXYGENE ASSURANCE شركة 

التوصية البسيطة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  كتب ضقم 
8 و 9 الط2بق الت2لت عم2ضة ضقم 39 
زاوية ش2ضع اطلس و زنقة جبل ت2زكة 

اكدال - 11111 الرب2ط اململكة 
املغربية.

إنش2ء فرع ت2بع للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.151495
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)18)نونبر)2121)تقرض إنش2ء)
التسمية) تحت  ( للشركة) ت2بع  ( فرع)
و) ( (SOLUTION MARKETING
 9 و) (8 ضقم) ب2لعنوا9  كتب  الك2ئن 
زاوية) (39 الط2بق الت2لت عم2ضة ضقم)
ش2ضع اطلس و زنقة جبل ت2زكة اكدال))
الرب2ط اململكة املغربية و) (11111 (-
بنعودة) السيد)ة)) طرف  املسير  ن 

حميد.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( ب2لرب2ط) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)113111.

483I

CHETTIOUI AHMED

ADH AB COMPTOIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي املسيرة الخرراء,م/ا,ش2ضع 

11,ضقم 34 ، 92151، القصر الكبير 

املغرب

ADH AB COMPTOIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي اوالد 

حم2يد  ج/ج زنقة 24 ضقم 12  كرض 

- 92151 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

2923

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 ADH (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.AB COMPTOIR

تج2ضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

واملنتج2ت) الغذائية  املواد  وتوزيع 

الغذائية الزضاعية.

:)حي اوالد) عنوا9 املقر االجتم2عي)

حم2يد  ج/ج زنقة)24)ضقم)12) كرض)-)

92151)القصر الكبير املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: اذهيبة) عبد هللا  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
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السيد انس اذهيبة):))251)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 251 ( (: السيد عبداملغيث اذهيبة)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد عبد هللا اذهيبة عنوانه)ا))
ضقم) (24 حي اوالد حم2يد  ج/ج زنقة)

12 92151)القصر الكبير املغرب.

السيد انس اذهيبة عنوانه)ا))حي)
 12 24)ضقم) اوالد حم2يد  ج/ج زنقة)

92151)القصر الكبير املغرب.

اذهيبة) عبداملغيث  السيد 

عنوانه)ا))حي اوالد حم2يد  ج/ج زنقة)
الكبير) القصر  (92151  12 ضقم) (24

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد عبد هللا اذهيبة عنوانه)ا))
ضقم) (24 حي اوالد حم2يد  ج/ج زنقة)

12 62151)القصر الكبير املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 15 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لقصر الكبير)

أبريل)2121)تحت ضقم)119.

484I

CHETTIOUI AHMED

JABAN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي املسيرة الخرراء,م/ا,ش2ضع 
11,ضقم 34 ، 92151، القصر الكبير 

املغرب

JABAN TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض لعم2ير 

الكوحل جم2عة السواكن قي2دة 

سوق الطلبة - 92151 القصر الكبير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

2943

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 JABAN(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.TRANS

نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البر2ئع لحس2ب الغير.

دواض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

السواكن) جم2عة  الكوحل  لعم2ير 

قي2دة سوق الطلبة)-)92151)القصر)

الكبير املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد ج2بن  حمد):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: السيد ج2بن عبد الرحيم)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ج2بن  حمد  السيد 

السواكن) جم2عة  الشبهي  اوالد  دواض 

القصر) (92151 قي2دة سوق الطلبة)

الكبير املغرب.

الرحيم) عبد  ج2بن  السيد 

الشبهي جم2عة) اوالد  دواض  عنوانه)ا))

السواكن قي2دة سوق الطلبة)92151 

القصر الكبير املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ج2بن  حمد  السيد 

السواكن) جم2عة  الشبهي  اوالد  دواض 

القصر) (92151 قي2دة سوق الطلبة)

الكبير املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لقصر الكبير)

أبريل)2121)تحت ضقم)311.

485I

FIDUCIAIRE OTHMANE

2L TP.COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

2L TP.COM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 23 ش2ضع 

انوال عم2ضة فلوض1 11 املكتب ضقم 

4 - 14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

61143

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 دجنبر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 2L (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.TP.COM

النقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الشخ�سي).

23)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)

انوال عم2ضة فلوض1)11)املكتب ضقم)4 

-)14111)القنيطرة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد  يلود لكحل):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: ( الغ2نمي  حمد) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) لكحل  السيد  يلود 

السفلية)) ع2 ر  عمرا9  اوالد  دواض 

14111)القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيد الغ2نمي  حمد)

دواض اوالد عمرا9 اوالد بوضحمة ع2 ر)

السفلية))14111)القنيطرة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد الغ2نمي  حمد)

دواض اوالد عمرا9 اوالد بوضحمة ع2 ر)

السفلية))14111)القنيطرة املغرب

عنوانه)ا)) لكحل  السيد  يلود 

السفلية)) ع2 ر  عمرا9  اوالد  دواض 

14111)القنيطرة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لقنيطرة))بت2ضيخ)18)أبريل)

2121)تحت ضقم)-.

486I

COMPTE A JOUR

RIFIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

RIFIUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

الفطواكي زنقة 96 ضقم 61 - 62111 

الن2ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

21789

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.RIFIUM

غرض الشركة بإيج2ز):)-)خد 2ت)

تكنولوجي2 املعلو 2ت.
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عبر) والخد 2ت  املنتج2ت  بيع 

اإلنترنت وخد 2ت التسويق.

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الفطواكي زنقة)96)ضقم)61)-)62111 

الن2ظوض املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد ب2غوض حسي9):))341)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد الز حند عبد االاله):))331 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد عونة يوسف):))331)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) حسي9  ب2غوض  السيد 

 63 حي الخط2بي زنقة العلويي9 ضقم)

62111)الن2ظوض املغرب.

االاله) عبد  الز حند  السيد 

 62111 ( عنوانه)ا))دواض ايت ا ه2جر)

الدضيوش املغرب.

السيد عونة يوسف عنوانه)ا))حي)

 62111  61 ضقم) (96 الفطواكي زنقة)

الن2ظوض املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) حسي9  ب2غوض  السيد 

 63 حي الخط2بي زنقة العلويي9 ضقم)

62111)الن2ظوض املغرب

السيد عونة يوسف عنوانه)ا))حي)

 62111  61 ضقم) (96 الفطواكي زنقة)

الن2ظوض املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)24) 2ضس)

2121)تحت ضقم)614.

487I

MATAHRI ABDERRAHIM

 STE LA MAROCAINE CASH

ET SERVICES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

MATAHRI ABDERRAHIM

115 زنقة وليلي حي السالم برك92 ، 

63311، برك92 املغرب

 STE LA MAROCAINE CASH ET

SERVICES شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زاوية ش2ضع 

وضط2س زنقة تلسينت حي فلسطي9 
ضقم 113 - 63311 برك92 املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.6191

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

املؤضخ في)29)دجنبر)2121)تم))تحويل))

للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
تلسينت) زنقة  وضط2س  »زاوية ش2ضع 

 63311 (- (113 ضقم) فلسطي9  حي 

2) سجد) »املحل) إلى) برك92 املغرب«)

(- الزالقة) حي  وضط2س  طريق  الخير 

63311)برك92))املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (27 بت2ضيخ) ( ببرك92) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)235/221.

488I

CAF MAROC

LABORALSHIELD
إعال9  تعدد القراضات

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

LABORALSHIELD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: زنقة واد 
زيز الرقم 21 اق2 ة ك2سطي2 الط2بق 

الث2ني ضقم 11 - 91111 طنجة 

املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.118429

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)24) 2ضس)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

الى) للشركة  االجتم2عي  املقر  تحويل 

البرانص الحرية)3)ش2ضع الريح92 ضقم)

7)الط2بق السفلي ضقم)2)طنجة

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تحديث الق2نو9 األس2�سي للشركة

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

الذ1) املعنية:) البنود  ضقم  بند 

ينص على  2يلي:)ب2لتعديل

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3836.

489I

CAF MAROC

CREAM 4 U
إعال9  تعدد القراضات

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

CREAM 4 U »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 118 ش2ضع 

سيد1  حمد بن عبد هللا، اق2 ة 
زايد الط2بق 1 ضقم 22 - 91111 

طنجة املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.32119

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)25) 2ضس)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تفويت جميع الحصص االجتم2عية)

يوسف) السيد  لف2ئدة  للشركة 

شم�سي.

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
للشركة  ن) الق2نوني  الشكل  تغيير 
الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد
قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)
به2) ق2م  التي  األعم2ل  على  املوافقة 
املسيرو9 السيد  حمود ضض2 ططر1)
والسيد) ططر1  ي2سمي9  والسيدة 
تعيينهم  ع) ،) نذ  ططر1)  حمود 
بعد انته2ء) (، ذ ة ك2 لة ونه2ئية) إبراء)

فترة خد تهم
على) ينص  الذ1  (:4 ضقم) قراض 
تعيي9 السيد يوسف شم�سي)  2يلي:)
الح2 ل لبط2قة التعريف الوطنية) (،

ضقم)AE318263،) سير للشركة
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
الذ1) املعنية:) البنود  ضقم  بند 

ينص على  2يلي:)ب2لتعديل
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3838.

491I

CAF MAROC

GREAT EAGLES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
GREAT EAGLES شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة واد 
زيز الرقم 21 اق2 ة ك2سطي2 الط2بق 

الث2ني ضقم 11 - 91111 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
115673
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في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 GREAT(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.EAGLES
بيع  واد) (: غرض الشركة بإيج2ز)

التجميل و الصحة.
زنقة واد) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
اق2 ة ك2سطي2 الط2بق) (21 زيز الرقم)
طنجة) (91111 (- (11 ضقم) الث2ني 

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
العب2�سي) الرحم92  عبد  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
العب2�سي) الرحم92  عبد  السيد 
زنقة  2لط2 السنو�سي ضقم) عنوانه)ا))

8  91111)طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
العب2�سي) الرحم92  عبد  السيد 
زنقة  2لط2 السنو�سي ضقم) عنوانه)ا))

8  91111)طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3839.
491I

JURIS LEGAL

مروان كاش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 روا9 ك2ش شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة بئر 
أنزضا9 ضقم 8 - 92151 القصر الكبير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

2853
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 دجنبر) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
:) روا9) بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

ك2ش.
تحويل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

األ وال و الوس2طة امل2لية).
زنقة بئر) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
أنزضا9 ضقم)8)-)92151)القصر الكبير)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 811 ( (: ( الصروخ) السيد  روا9 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 211 ( (: ( بوستة) لطيفة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد  روا9 الصروخ))عنوانه)ا))
 92151  31 ضقم) ش2ضع سيد1 خراز 

القصر الكبير املغرب.
السيدة لطيفة بوستة))عنوانه)ا))
 92151  31 ضقم) ش2ضع سيد1 خراز 

القصر الكبير املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد  روا9 الصروخ))عنوانه)ا))
 92151  31 ضقم) ش2ضع سيد1 خراز 

القصر الكبير املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 17 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لقصر الكبير)

فبراير)2121)تحت ضقم)-.

492I

fiduazizi

EL A-M-L SERVICES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
ش2ضع عمر املخت2ض حي القدس ش2ضع 
عمر املخت2ض حي القدس، 7111، 

العيو9 املغرب
EL(A-M-L(SERVICES شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي كلو ين2 

ش2ضع القيروا9 حي كلو ين2 ش2ضع 
القيروا9 71111 العيو9 املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
35741

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 11) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 EL (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.A-M-L(SERVICES
:) ركز) بإيج2ز) الشركة  غرض 

توزيع التعبئة والتغليف.
حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
كلو ين2) القيروا9 حي  كلو ين2 ش2ضع 
العيو9) (71111 القيروا9) ش2ضع 

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: الف2يز) لبنى  السيدة 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيدة لبنى الف2يز):)1111)بقيمة)
111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة لبنى الف2يز عنوانه)ا))زنقة)
حي) (21 عبد السالم بن  شيش ضقم)

الفرح))71111)العيو9 املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيدة لبنى الف2يز عنوانه)ا))زنقة)
حي) (21 عبد السالم بن  شيش ضقم)

الفرح))71111)العيو9 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
18) 2ضس) بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)844/2121.
493I

SANAA AUDIOVISUEL

SANAA AUDIOVISUEL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SANAA AUDIOVISUEL
332 ش2ضع ابراهيم الروداني الط2بق 
الخ2 س الشقة 21 إق2 ة الريح92 
املع2ضيف الداضالبير2ء ، 21311، 

الداضالبير2ء املغرب
SANAA AUDIOVISUEL شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 32 
ابراهيم الروداني الط2بق الخ2 س 
الشقة 21 إق2 ة الريح92 املع2ضيف 

الداضالبير2ء ، 213 - 21311 
الداضالبير2ء  املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
499479

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SANAA AUDIOVISUEL

تسجيل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املق2طع الصوتية و الغن2ئية

البصر1) السمعي  اإلنت2ج 

والسينم2ئي

التواصل السمعي البصر1)

التدبير و التسيير الفني)

التظ2هرات) تأطير  و  تنظيم 

وتنشيطه2)

والعت2د) املعدات  كراء)

السينيم2توغرافي و السمعي البصر1)

و تجهيز التظ2هرات بكل انواعه2).

 32 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الخ2 س) الط2بق  الروداني  ابراهيم 

املع2ضيف) الريح92  إق2 ة  (21 الشقة)

 21311 (- (213 (، الداضالبير2ء)

الداضالبير2ء))املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 21.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيدة سن2ء)ف2ضل):))211)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ف2ضل  سن2ء) السيدة 

ضشيد) حي  وال1  (43 لبنى،) حي  (43

برشيد)26111)برشيد املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ف2ضل  سن2ء) السيدة 

ضشيد) حي  وال1  (43 لبنى،) حي  (43

برشيد)26111)برشيد املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 12 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)-.

494I

Travaux divers pro

ترافو ديفير برو
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Travaux divers pro

 Hay(ben(Tachfine(n117 app7 ،

40150، Marrakech(Maroc

ترافو ديفير برو شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي بن 

ت2شفي9 ضقم 117 شقة 7  - 41151 

 راكش املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

111367

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2119 دجنبر) (18

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

ترافو) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

ديفير برو.

أعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الطرق و البن2ء.

بن) حي  (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 41151 (- ( (7 117)شقة) ت2شفي9 ضقم)

 راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: الوالي) سفي92  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد سفي92 الوالي عنوانه)ا))بن)

41151) راكش)   121 ت2شفي9 ضقم)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

و واطن  سير1 الشركة:

السيد سفي92 الوالي عنوانه)ا))بن)

41151) راكش)   121 ت2شفي9 ضقم)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (25 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2119)تحت ضقم)-.

495I

FICOB((كتب املح2سبة 

ASTRP
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICOB  كتب املح2سبة 

اق2 ة ايم92, شقة 4، ش2ضع  وال1 

ادضيس االول, املسيرة 1, تم2ضة ، 

11111، تم2ضة املغرب

ASTRP شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 54 زنقة 

ت2نسيفت, الشقة 1 , أكدال الرب2ط - 

11111 الرب2ط املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

151597

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

.ASTRP(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البر2ئع.

زنقة) (54 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

ت2نسيفت,)الشقة)1),)أكدال الرب2ط)-)

11111)الرب2ط املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السرغيني) علي  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) السرغيني  علي  السيد 
اضع طهرا9 زنقة الفرح دضب)1)ضقم)23 

تطوا9)93111)تطوا9 املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) السرغيني  علي  السيد 
اضع طهرا9 زنقة الفرح دضب)1)ضقم)23 

تطوا9)93111)تطوا9 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( ب2لرب2ط) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)113115.

496I

FICOB((كتب املح2سبة 

MAZAKH ART
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICOB  كتب املح2سبة 
اق2 ة ايم92, شقة 4، ش2ضع  وال1 
ادضيس االول, املسيرة 1, تم2ضة ، 

11111، تم2ضة املغرب
MAZAKH ART شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 54 زنقة 
ت2نسيفت, الشقة 1 , أكدال الرب2ط - 

11111 الرب2ط املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
151599

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MAZAKH ART
اعم2ل) (- (: غرض الشركة بإيج2ز)

البن2ء)و االصالح.
زنقة) (54 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
ت2نسيفت,)الشقة)1),)أكدال الرب2ط)-)

11111)الرب2ط املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد عزيز خلوق):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد عزيز خلوق عنوانه)ا))ضقم)
 12111 248)دواض اهل الح2ضث تم2ضة)

تم2ضة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد عزيز خلوق عنوانه)ا))ضقم)
 12111 248)دواض اهل الح2ضث تم2ضة)

تم2ضة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( ب2لرب2ط) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)113118.

497I

 كتب  ح2سبة

 FADAE EL ADARISSA SARL
AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 كتب  ح2سبة
عم2ضة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 211 الرشيدية ، 52114، 

الرشيدية املغرب
 FADAE EL ADARISSA SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 
الجرف اضفود  - 52111 اضفود 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
14643

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (11
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 FADAE(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.EL ADARISSA SARL AU
فر2ء) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الترفيه
فر2ء)سي2حي
فر2ء)ضي2�سي.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الجرف اضفود))-)52111)اضفود املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
((: االدضي�سي) السيد  صطفى 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
االدضي�سي) السيد  صطفى 
عنوانه)ا)) وال1 سم2عيل حي السالم)

اضفود)199)اضفود املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
االدضي�سي) السيد  صطفى 
عنوانه)ا)) وال1 سم2عيل حي السالم)

اضفود)52111)اضفود املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 19 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)359.

498I

ضيدكوم

ECOLE PRIVEE FIRST CLASS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ضيدكوم

11 زنقة عقبة بن ن2فع برشيد ، 

26111، برشيد املغرب

 ECOLE PRIVEE FIRST CLASS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

سيد1 لحسن 2 الرقم 11ا - 26111 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

15197

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 ECOLE(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.PRIVEE FIRST CLASS

:) وسسة) غرض الشركة بإيج2ز)

التعليم الخصو�سي.

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

سيد1 لحسن)2)الرقم)11ا)-)26111 

برشيد املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد كريم عبد العزيز):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد كريم عبد العزيز عنوانه)ا))

كندا)H4L 3P9 QC) ونتيري2ل كندا.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) يوسف  كريم  السيد 

زن2تة) ش2ضع  الكريم  عبد  سيد1  حي 

26111)سط2ت املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (27 بت2ضيخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2121)تحت ضقم)551.

499I

CABINET BADREDDINE

BERBER COOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ  سيرة 1 اق2 ة هني الشقة 

ضقم 1 ، 1،  راكش املغرب

BERBER COOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي املح2 يد 

14 ضقم 62 - 41111  راكش 

املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.91577

الع2م) الجمع  بمقت�سى 

 2121 أبريل) (17 اإلستثن2ئي2ملؤضخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرض 

) بلغ) (BERBER COOM املحدودة)

وعنوا9) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)

ضقم) (14 املح2 يد) اإلجتم2عي   قره2 

62)-)41111) راكش املغرب نتيجة ل)
:)طبق2 للبندين)34)و)35) ن الق2نو9)

االس2�سي للشركة.

و حدد  قر التصفية ب املح2 يد)

14)ضقم)62)-)41111) راكش املغرب.)

و عي9:

و) أشمرت2ل  ( السيد)ة)) روا9)

بن) تجزئة سيد1 يوسف  عنوانه)ا))

علي)3)ضقم)71)سيد1 يوسف بن علي)

)ة)) 41111) راكش املغرب كمصفي)

للشركة.
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وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)

لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 

و) العقود  تبليغ  و  حل  املخ2برة 

الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123399.

511I

TRANSPARENCE(COMPTA-CONSEILS-

SOLUTIONS

A.H  LIMITED COMPANY
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANSPARENCE(COMPTA-

CONSEILS-SOLUTIONS

 HAY(TARGA(N° 512

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 A.H  LIMITED(COMPANY

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي جن92 

ت2ضكة املرابطي9  راكش - 41111  

 راكش املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114163

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

  A.H (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.LIMITED COMPANY

بيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

و) استيراد  ( (- ( التجميل)  نتج2ت 

تصدير))-)ت2جر.

جن92) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

  41111 (- املرابطي9  راكش) ت2ضكة 

 راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: حسن) ( السيد أخنوش)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

)حسن عنوانه)ا)) السيد أخنوش)

املرابطي9  راكش) ت2ضكة  جن92 

41111) راكش املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

)حسن عنوانه)ا)) السيد أخنوش)

املرابطي9  راكش) ت2ضكة  جن92 

41111) راكش املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123376.

511I

mohammed boumzebra

AL AKARIA ALJIL AL JADID
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 AL AKARIA ALJIL AL JADID

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الط2بق 

الث2ني الرقم 38 بلوك ب تجزئة 

الي2سمي9 - 23211 الفقيه بن ص2لح 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

4711

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 AL (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.AKARIA ALJIL AL JADID
:) ق2ول في) غرض الشركة بإيج2ز)

البن2ء)-) نعش عق2ض1.
الط2بق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
تجزئة) ب  بلوك  (38 الرقم) الث2ني 
الي2سمي9)-)23211)الفقيه بن ص2لح)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: خالف) حداد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) خالف  حداد  السيد 
الفقيه بن) (23211 الفقيه بن ص2لح)

ص2لح املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) خالف  حداد  السيد 
الفقيه بن) (23211 الفقيه بن ص2لح)

ص2لح املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
ص2لح)) بن  ب2لفقيه  االبتدائية 
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (22 بت2ضيخ)

.127/2121
512I

ائتم2نية))الخبرة

 CAFE RESTAURANT LA
TOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنش2ء)فرع ت2بع للشركة

ائتم2نية  الخبرة
49  زنقة  املدينة ، 26111، برشيد 

املغرب

  CAFE RESTAURANT LA TOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

الفردوس ضقم 3   سيد1 ضح2ل 

الش2طئ  - 26111 برشيد املغرب.

إنش2ء فرع ت2بع للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.12427

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)18) 2ضس)2121)تقرض إنش2ء)

التسمية) تحت  ( للشركة) ت2بع  ( فرع)

ب2لعنوا9) الك2ئن  و  (CAFE LAREZ

 85/5 ضقم) بقعة  (2 املحيط) تجزئة 

 26111 (- ( الش2طئ) ضح2ل  سيد1 

طرف) املسير  ن  و  املغرب  برشيد 

السيد)ة))بلقديم زكري2ء.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2121)تحت ضقم)522.

513I

FLASH ECONOMIE

 AL BOOM MARINE

TRADING CO. MOROCCO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AL BOOM MARINE TRADING

CO. MOROCCO

 شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

  قره2 اإلجتم2عي: 7 إق2 ة ضا ي 

،زنقة سبتة الط2بق 2 ضقم 8 -  الداض 

البير2ء

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511237

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (14

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية):
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد
 AL BOOM MARINE  
 TRADING CO. MOROCCO

:تسمية الشركة)
-تج2ضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

األدوات الري2ضية
و) التصوير  وأدوات  آالت  تج2ضة 

لواز ه2-
تج2ضة الدضاج2ت الهوائية و لواز ه2)

و السكوترات الكهرب2ئية و لواز ه2-
تج2ضة االجهزة السمعية املرئية و)

اجهزة التسجيل-
تسويق) و  تصدير  و  استيراد 
جميع  عدات التصوير و  لحق2ته2 و)

املعدات السمعية و البصرية-
استيراد و تصدير و تسويق جميع)
املتعلقة) امللحق2ت  و  الغي2ض  قطع 
ب2ملوضوع) غير  ب2شرة  او   ب2شرة 
االجتم2عي و كدلك التمثيل الع2م او)
الحصر1 أل1 عال ة تج2ضية وطنية او)

اجنبية تتعلق به2-
تشغيل) و  التركيب  االيج2ض  عقد 
جميع االصول التج2ضية ووضش العمل)

املتعلقة))ب2ألنشطة املحددة-
بيع) و  استغالل  اكتس2ب  اخد 
االختراع2ت) و  االجراءت  جميع 

املتعلقة ب2ألنشطة املحددة-
املحمولة/ الهواتف  بيع  شراء)

تصدير استراد-
كل) إبرام 
وض) لتف2 ا ؛ طة لوس2 ا ؛ ت لصفق2 ا

االجتم2عي-
إكتت2ب الحصص و املس2همة في)
كل  ق2ولة ق2ئمة أو في طوض اإلنش2ء-

على) التج2ضية  األصول  استغالل 
اختالف أنواعه2-

إق2 ة) (7 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
((- (8 ضقم) (2 ،زنقة سبتة الط2بق) ضا ي)

الداض البير2ء
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة)
 11.111 الشركة:) ضأسم2ل  : بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي):

الشركة))111))البوم  2ضين تريدينغ)
انترن2سيون2ل م م ح

)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة
 César ( السيد) :تعيي9  التسيير)
MOUKARZEL)) سير وحيد للشركة))
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 23 بت2ضيخ) البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775661

514I

 ين2ضة فين2نس جروب

موروكو لودج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ين2ضة فين2نس جروب
52 ش2ضع  وال1 ضشيد شقة ضقم 
7 الط2بق الرابع جليز  راكش ، 

41111،  راكش املغرب
 وضوكو لودج شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 52 ش2ضع 
 وال1 ضشيد شقة ضقم 7 الط2بق 

الرابع جليز - 41111  راكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114239
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2):) وضوكو)

لودج.
داض) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الري2فة.
52)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)
الط2بق) (7 ضقم) شقة  ضشيد   وال1 
الرابع جليز)-)41111) راكش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

ضيش2ضد  كسيم) جولي92  ( السيد)
 11 بقيمة) حصة  (999 ( (: صونسيي)

دضهم للحصة).
حصة) (OXYGENE :  1 الشركة)

بقيمة)11)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
ضيش2ضد  كسيم) جولي92  ( السيد)
 Avenue  ,9 عنوانه)ا)) صونسيي 
  Rampal,  N 13112 Marseille,

.France
عنوانه)ا)) (OXYGENE الشركة)
 Avenue Rampal,  N 13112  ,9

.Marseille,  France
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
ضيش2ضد  كسيم) جولي92  ( السيد)
 Avenue  ,9 عنوانه)ا)) صونسيي 
  Rampal,  N 13112 Marseille,

France
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123446.
515I

alexi

EHT NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

alexi
 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19 ، 20300،
casablanca maroc

EHT NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 1 
املستقبل اللة ي2قوت زاوية املع2ني 
ضقم 16 الدوض 4 الداض البير2ء - 

21311 الداض البير2ء ملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

481677
في) حر  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 نونبر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 EHT (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.NEGOCE

شراء) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

وبيع الخرس2نة)،)واألعم2ل املتنوعة)،)

واستيراد السي2ضات وعرب2ت السكك)

الحديدية)؛.

 1 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

املع2ني) زاوية  ي2قوت  اللة  املستقبل 
(- البير2ء) الداض  (4 الدوض) (16 ضقم)

21311)الداض البير2ء)ملغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد زنزو9 احمد):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: ابراهيم) زنزو9  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 (: ابراهيم) زنزو9  السيد 

بقيمة)111)دضهم.

بقيمة) (511 (: السيد زنزو9 احمد)

111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) احمد  زنزو9  السيد 

 7 إدخ2ل) (14 إق2 ة ضي2ض أولف2 ج ض)

شقة)79)أولف2 الداض البير2ء)21311 

الداض البير2ء)املغرب.

عنوانه)ا)) ابراهيم  زنزو9  السيد 

ولد) الحمر1  سيد1  و�سى  عي�سى 

تيمة)21311)الداض البير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  زنزو9  السيد 

 7 إدخ2ل) (14 إق2 ة ضي2ض أولف2 ج ض)

شقة)79)أولف2 الداض البير2ء)21311 

الداض البير2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 13 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

دجنبر)2121)تحت ضقم)-.

516I
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moorish co

CHRONO BUREAU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

CHRONO BUREAU شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع اللة 

الي2قوت وزاوية  صطفى املع2ني 

الط2بق 2 ضقم 85  الداض البير2ء - 

21111 الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511151

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.CHRONO BUREAU

غرض الشركة بإيج2ز):)شراء)وبيع)

لتركيب) استش2ضية  خد 2ت  وتوزيع 

أجهزة  كتبية وأجهزة كمبيوتر.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

اللة الي2قوت وزاوية  صطفى املع2ني)

(- الداض البير2ء) ( (85 ضقم) (2 الط2بق)

21111)الداض البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

العم2ض1) الواحد  عبد  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
العم2ض1) الواحد  عبد  السيد 
  2 ضقم) ب2ضو9  بيير  زنقة  عنوانه)ا))

الجديدة)24111)الجديدة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
العم2ض1) الواحد  عبد  السيد 
  2 ضقم) ب2ضو9  بيير  زنقة  عنوانه)ا))

الجديدة)24111)الجديدة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775566.

517I

louardi compta

YAAKOUB ISTITMAR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
ضقم 26 زنقة عب2س املسعد1  كتب 

ضقم 5 املدينة الجديدة ف2س ، 
31111، ف2س املغرب

YAAKOUB ISTITMAR شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الط2بق 
2ضقم 16 زنقة 1 بلوك ب حي كريو 
زواغة ف2س - 31121 ف2س املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
67517

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.YAAKOUB ISTITMAR
اشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

ع2 ة
اشغ2ل البن2ء

الط2بق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
بلوك ب حي كريو) (1 زنقة) (16 2ضقم)

زواغة ف2س)-)31121)ف2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد صب92 داود):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) داود  صب92  السيد 
11)زنقة  قدوني2) ش2ضع ط2نط2 الرقم)
الزهوض)2)ف2س)31121)ف2س املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) داود  صب92  السيد 
11)زنقة  قدوني2) ش2ضع ط2نط2 الرقم)

الزهوض)2)ف2س)31121)ف2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1996.

518I

fiduazizi

EL H-K-R SERVICES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
ش2ضع عمر املخت2ض حي القدس ش2ضع 
عمر املخت2ض حي القدس، 7111، 

العيو9 املغرب
EL(H-K-R(SERVICES شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي كلو ين2 

ش2ضع القيروا9 حي كلو ين2 ش2ضع 
القيروا9 71111 العيو9 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

35739

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 11) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 EL (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.H-K-R(SERVICES

:) ركز) بإيج2ز) الشركة  غرض 

توزيع التعبئة والتغليف.

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

كلو ين2) القيروا9 حي  كلو ين2 ش2ضع 
العيو9) (71111 القيروا9) ش2ضع 

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: البك12) ضب2ب  ( السيدة)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 1111 (: البك12) ضب2ب  ( السيدة)

بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) البك12  ضب2ب  ( السيدة)

 11 ضقم) ا ك2لة  زنقة  السع2دة  حي 

71111)العيو9 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) البك12  ضب2ب  ( السيدة)

 11 ضقم) ا ك2لة  زنقة  السع2دة  حي 

71111)العيو9 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

18) 2ضس) بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)843/2121.
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karama conseil

STE TISSUS MAALAM
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
ضقم 33 الشقة ضقم 1 زنقة اس2 ة 
ابن زيد ش2ضع الجيش امللكي ف2س 
ضقم 33 الشقة ضقم 1 زنقة اس2 ة 
ابن زيد ش2ضع الجيش امللكي ف2س، 

31111، ف2س املغرب
STE TISSUS MAALAM  شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم4 
 كرض 1 ش2ضع الوحدة النرجس ف2س 

- 31111 ف2س املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
67487

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. TISSUS MAALAM
ب2ئع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
االستيراد) الجملة/) بنصف  الثوب 

والتصدير.
ضقم4  (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
1)ش2ضع الوحدة النرجس ف2س)  كرض)

-)31111)ف2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد عبد الواحد ابن ابراهيم:))
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

ابراهيم)) ابن  الواحد  السيد عبد 

عنوانه)ا))17)تجزئة الغزالي حي االزهر)

ف2س) (31111 ش2ضع ابن االثير ف2س)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

ابراهيم)) ابن  الواحد  السيد عبد 

عنوانه)ا))17)تجزئة الغزالي حي االزهر)

ف2س) (31111 ش2ضع ابن االثير ف2س)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1985/2121.

511I

شركة ضي2ض للحس2ب2ت

RIF ORIENTAL RIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة ضي2ض للحس2ب2ت

39 ش2ضع الداض البير2ء ، 62111، 

الن2ظوض املغرب

RIF ORIENTAL RIF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الحي 

الصن2عي ضقم 22 سلوا9 - 62711 

الن2ظوض املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.17911

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 15) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):

) راد) املرابط) )ة)) السيد) تفويت 

341)حصة اجتم2عية  ن أصل)681 

املرابط) )ة)) السيد) ( لف2ئدة) حصة 

 حمد بت2ضيخ)13) 2ضس)2121.

املرابط  راد) )ة)) السيد) تفويت 

341)حصة اجتم2عية  ن أصل)341 

حصة لف2ئدة))السيد))ة))املراط ع2دل)

بت2ضيخ)13) 2ضس)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)تحت ضقم)814.

511I

اءتم2نية عبد الرحيم

ANIBARCOLT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نش2ط الشركة

اءتم2نية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعر1 حي الوحدة 
ضقم 9 ، 15111، الخميس2ت املغرب

ANIBARCOLT شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 االجتم2عي حي 
الرت2حة الخميس2ت - 15111 

الخميس2ت املغرب.
تغيير نش2ط الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.29133

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم) (2121 أبريل) (21 في) املؤضخ 
»التسيير) الشركة  ن) نش2ط  تغيير 
» ستغل) إلى) الفالحي«) واإلستغالل 
 حطة لبيع الوقود وزيت السي2ضات)

ب2لتقسيط وجميع الخد 2ت«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 27 بت2ضيخ) ( ب2لخميس2ت) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)154.

513I

 centre de developpment profesionnel des

competences

SIHAM SOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc
SIHAM SOT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 237 
ش2ضع  كة العيو9 - 71111 العيو9 

املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.13941

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 أبريل) (27 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
)ة)) حمد الرز ة) تفويت السيد)
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (511
1.111)حصة لف2ئدة))السيد))ة))علي)

الشبن2ت بت2ضيخ)27)أبريل)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (27 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1335/21.

514I

AAMAR CONSULTING

ETOILE ALQUILER
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش2ط الشركة)

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place(Dchira
، 70000، LAAYOUNE(MAROC
ETOILE ALQUILER شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 االجتم2عي ش2ضع  كة 
عم2ضة 311 شقة 1 - 71111 العيو9 

املغرب.
توسيع نش2ط الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.35535

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تمت) (2121 أبريل) (21 في) املؤضخ 
نش2ط) إلى  الت2لية  األنشطة  إض2فة 

الشركة الح2لي):
نقل املستخد ي9

املستخد ي9) و  االشخ2ص  نقل 
لحس2ب الغير

نقل البر2ئع لحس2ب الغير
االشغ2ل) و  البن2ء) اشغ2ل 

العمو ية.....
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تج2ضة وخد 2ت  تعددة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1323/21.
515I

TAX CONSULTING AND ACCOUNTING

دار الضيافة ايت بويزريان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 TAX CONSULTING AND
ACCOUNTING

 AV(HASSANII(IMM(SALHI 2
 ETAGE(BENI(MELLAL ، 23000،

BENI MELLAL maroc
داض الري2فة ايت بويزضي92 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض أ 

سكوت2 9 تموليلت  ازيال ل 22712 
تموليلت ازيال ل املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.1493
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 11) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):
التج2نى) ( على) ( )ة)) تفويت السيد)
 51 أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (31
ضابحة) )ة)) السيد) ( لف2ئدة) حصة 

التج2نى بت2ضيخ)11) 2ضس)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (12 بت2ضيخ) ( ب2زيالل) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)298.
516I

COMPTA-YASS(SARL(AU

V EMPLOI
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTA-YASS(SARL(AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC
V EMPLOI شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

)في طوض التصفية)
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي فرح 
البقعة 113 سيد1 بوزيد آسفي 
املغرب - 46111 آسفي  املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.11845
الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تقرض حل) (2121 أبريل) (13 املؤضخ في)
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات)
) بلغ) (V EMPLOI الوحيد) الشريك 
دضهم) (111.111.111 ضأسم2له2)
فرح) حي  اإلجتم2عي  وعنوا9  قره2 
آسفي) بوزيد  سيد1  (113 البقعة)
املغرب) ( آسفي) (46111 (- املغرب)

نتيجة ل):)إنعدام الدعم امل2لي.
و حدد  قر التصفية ب حي فرح)
آسفي) بوزيد  سيد1  (113 البقعة)

املغرب)-)46111)آسفي))املغرب.)
و عي9:

و) بودالية  ( ( املصطفى) السيد)ة))
سيد1) زنقة  رج92  (11 عنوانه)ا))
آسفي)) (46111 املغرب) آسفي  بوزيد 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (
املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 
تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 
العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية)

-(:
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بت2ضيخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)422.
517I

PROMOHAF SARL

بروموهاف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PROMOHAF SARL
 SOUS(SOL(N 221 LOTS(SAID

 BENCHAKROUNE BENSOUDA
FES ، 30000، FES(Maroc

برو وه2ف شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الط2بق 
تحت األض�سي ضقم 221 تجزئة سعيد 

بنشقرو9 بنسودة ف2س - 31111 
ف2س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
67523

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 19) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

برو وه2ف.
:) نعش) بإيج2ز) الشركة  غرض 
عق2ض1)-) ق2ول في األشغ2ل املختلفة)

-) ف2وض.
الط2بق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
تحت األض�سي ضقم)221)تجزئة سعيد)
 31111 (- ف2س) بنسودة  بنشقرو9 

ف2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد حفيظ فراط):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيد لطيفي  حمد):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) فراط  حفيظ  السيد 

ف2س)31111)ف2س املغرب.
عنوانه)ا)) لطيفي  حمد  السيد 

ف2س)31111)ف2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) فراط  حفيظ  السيد 

ف2س)31111)ف2س املغرب
عنوانه)ا)) لطيفي  السيد  حمد 

ف2س)31111)ف2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)2119.
518I

fiduciaireborjcompta

ويلكام برينت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaireborjcompta

 n98 ter(rue(de(fes(qi(agadir ،

80000، AGADIR(MAROC

ويلك2م برينت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي شقة 11 

عم2ضة 3 البركة الط2بق األول حي 

أدضاض  - 81111 أك2دير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

46251

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

ويلك2م) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

برينت.

أعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الطب2عة واإلشه2ض.

 11 :)شقة) عنوا9 املقر االجتم2عي)

عم2ضة)3)البركة الط2بق األول حي أدضاض))

-)81111)أك2دير املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: حن92) النجد1  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد حمزة ب2حرتي):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة النجد1 حن92 عنوانه)ا))
شقة)11)عم2ضة)3)البركة الط2بق األول)

حي أدضاض))81111)أك2دير املغرب.
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عنوانه)ا)) ب2حرتي  حمزة  السيد 
شقة)11)عم2ضة)3)البركة الط2بق األول)

حي أدضاض))81111)أك2دير املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيدة النجد1 حن92 عنوانه)ا))
شقة)11)عم2ضة)3)البركة الط2بق األول)

حي أدضاض))81111)أك2دير املغرب
عنوانه)ا)) ب2حرتي  حمزة  السيد 
شقة)11)عم2ضة)3)البركة الط2بق األول)

حي أدضاض))81111)أك2دير املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بت2ضيخ) ( ب2ك2دير) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)98385.
519I

DARAA AUDIT

UX PROPERTIES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

DARAA AUDIT
826 ش2ضع القدس عي9 الشق ، 
21111، الداض البير2ء املغرب

UX PROPERTIES شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 11 زنقة 
الحرية الط2بق 3 شقة 5 - 21111 

الداض البير2ء  املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.421295

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
املؤضخ في)13)أبريل)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
 5 شقة) (3 زنقة الحرية الط2بق) (11«
21111)الداض البير2ء))املغرب«)إلى) (-
»عم2ضة أ  كتب)416)الط2بق)4)تق2طع)
ش2ضع  حمد) و  عمرا9  ب2  ايت  زنقة 
البير2ء))) الداض  (21111 (- الخ2 س)

املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 27 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775921.
521I

BHA CONSULTING

CHICHAOUA PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BHA CONSULTING

MARRAKECH MAROC ،1 ، .

CHICHAOUA PREFA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض 

الشكرين ملزوضية  - 41111 

شيش2وة اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

1781

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.CHICHAOUA PREFA

غرض الشركة بإيج2ز):)بيع و شراء)

البن2ء. أعم2ل  في  البن2ء. ق2ول   واد 

التج2ضة.

دواض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الشكرين ملزوضية))-)41111)شيش2وة)

اململكة املغربية.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: السيد عبد الق2دض الع2بد)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: السيد عبد العزيز الع2بد)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الع2بد) الق2دض  عبد  السيد 

ملزوضية)) الشكرين  دواض  عنوانه)ا))

41111)شيش2وة اململكة املغربية.

الع2بد) العزيز  عبد  السيد 

ملزوضية)) الشكرين  دواض  عنوانه)ا))

41111)شيش2وة اململكة املغربية.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

الع2بد) الق2دض  عبد  السيد 

ملزوضية)) الشكرين  دواض  عنوانه)ا))

41111)شيش2وة اململكة املغربية

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2 نت2نوت))بت2ضيخ)26)أبريل)

2121)تحت ضقم)85/2121.

521I

sofoget

la quincaillerie

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نش2ط الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

la quincaillerie شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 االجتم2عي  القنيطرة 

 حل ضقم 3 أوالد أوجيه بلوك ف 

ضقم 41 - 14111 القنيطرة املغرب.

تغيير نش2ط الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.54435

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تم تغيير) (2121 فبراير) (17 املؤضخ في)

نش2ط الشركة  ن)»بيع العق2قير«)إلى)

») غسلة

أعم2ل النظ2فة«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لقنيطرة))بت2ضيخ)27)أبريل)

2121)تحت ضقم)82189.

523I

sofoget

LA QUINCAILLERIE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
la quincaillerie شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 االجتم2عي  القنيطرة 
 حل ضقم 3 أوالد أوجيه بلوك ف 
ضقم 41 - 14111 القنيطرة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

54435
الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تم) (2121 فبراير) (17 في) املؤضخ 
 la« الشركة  ن) تسمية  تغيير 
 pressing« إلى) (»quincaillerie

. »expert
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لقنيطرة))بت2ضيخ)27)أبريل)

2121)تحت ضقم)82189.
524I

Bureau de La competences consultation

TRANSPORT MADIH RABIH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03
 2EME(ETAGE(LAAYOUNE ،

71111، العيو9 املغرب
 TRANSPORT MADIH RABIH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  شروع 
 دينة الوحدة الشطر الث2ني ضقم ل 

641  - 71111 العيو9 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



9927 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36139

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.TRANSPORT MADIH RABIH

النقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البر2ئع) واللوجستيك،نقل 

نقل املس2فرين ونقل) (، واالشخ2ص)

عالقة) وكل  2له  والدولي  املحلي 

ب2لنقل وااليراد والتصدير).

:) شروع) عنوا9 املقر االجتم2عي)

 دينة الوحدة الشطر الث2ني ضقم ل)

641))-)71111)العيو9 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد عبد الرحيم شبراو1):))511 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: شحب2ني) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
شبراو1) الرحيم  عبد  السيد 
سين2ء) ش2ضع  التع2و9  حي  عنوانه)ا))

ضقم)19  71111)العيو9 املغرب.

السيد لحسن شحب2ني عنوانه)ا))
  19 ضقم) سين2ء) ش2ضع  التع2و9  حي 

71111)العيو9 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
شبراو1) الرحيم  عبد  السيد 
سين2ء) ش2ضع  التع2و9  حي  عنوانه)ا))

ضقم)19  71111)العيو9 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (17 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1186/2121.

525I

 ونيتيد

لورن نوو بريفي
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ونيتيد

ش2ضع الجوال9 حي الف2نوس ضقم 12 

الط2بق االض�سي  كتب ضقم 2 تطوا9 

، 93111، تطوا9 املغرب

لوض9 نوو بريفي شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

تنسيفت زنقة 1 ضقم 18 الط2بق 

االض�سي تطوا9 - 93111 تطوا9 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

29157

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

لوض9) (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

نوو بريفي.

:) عهد) بإيج2ز) الشركة  غرض 

الدعم واللغ2ت.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الط2بق) (18 ضقم) (1 زنقة) تنسيفت 

تطوا9) (93111 (- تطوا9) االض�سي 

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد لحم2 ي عبد االاله):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

االاله) عبد  لحم2 ي  السيد 

الحسن) ش2ضع  وال1  عنوانه)ا))

ب2ملهد1 اق2 ة الحم2 ة بلوك ا ضقم)2 

تطوا9)93111)تطوا9 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

االاله) عبد  لحم2 ي  السيد 

الحسن) ش2ضع  وال1  عنوانه)ا))

ب2ملهد1 اق2 ة الحم2 ة بلوك ا ضقم)2 

تطوا9)93111)تطوا9 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (14 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2121)تحت ضقم)1835.

526I

sofoget

WORLD TOYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

WORLD TOYS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  القنيطرة 

زنقة  عموضة و  حمد عبدو  حل 

ضقم 3 إق2 ة  راكش - 14111  

القنيطرة املغرب.

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.52395

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم تعيي9) (2121 فبراير) (22 املؤضخ في)

 سير جديد للشركة السيد)ة))ضكراكي))

ابتس2م))كمسير وحيد

تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لقنيطرة))بت2ضيخ)27)أبريل)

2121)تحت ضقم)82193.

527I

AUDIT HOUSE(أوديت ه2وس

 GENIE HYDRAULIQUE ET

TRAVAUX PUBLICS - GHTP
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDIT HOUSE أوديت ه2وس
تجزئة الكولي9 2 عم2ضة لو 2تينيو9 

الط2بق 2 املكتب 6 سيد1  عروف، 

21151، البير2ء املغرب

 GENIE HYDRAULIQUE ET

 TRAVAUX(PUBLICS - GHTP

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع أبو 

بكر الق2دض1 اق2 ة نعيم عم2ضة 4 ط 

2 ش 5 سيد1  عروف - 21151 

البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

352121

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2116 (12 (16

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 GENIE(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

 HYDRAULIQUE ET TRAVAUX

.PUBLICS(-(GHTP

اعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

و خد 2ت النقل و)  تنوعة و البن2ء)

التج2ضة.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)ش2ضع أبو)

4)ط) بكر الق2دض1 اق2 ة نعيم عم2ضة)

 21151 (- سيد1  عروف) (5 ش) (2

البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

2.511.111)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

((: ( املجيد) عبد  حديدو  السيد 

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (25.111

للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

املجيد)) عبد  حديدو  السيد 

تمديد) ب  العربي  عنوانه)ا)) غرب 
ضقم)26  14111)القنيطرة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

املجيد)) عبد  حديدو  السيد 

تمديد) ب  العربي  عنوانه)ا)) غرب 
ضقم)26  14111)القنيطرة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 12)2116)تحت ضقم)614986.

528I

AUDIT HOUSE(أوديت ه2وس

GHTP
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي9  مثل ق2نوني للشركة

AUDIT HOUSE أوديت ه2وس
تجزئة الكولي9 2 عم2ضة لو 2تينيو9 

الط2بق 2 املكتب 6 سيد1  عروف، 

21151، البير2ء املغرب

GHTP »شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: ش2ضع ابو 

بكر الق2دض1 اق2 ة نعيم عم2ضة 4 ط 

2 ش 5 سيد1  عروف - 21151 

البير2ء املغرب.

»تعيي9  مثل ق2نوني  للشركة«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.352121

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

وتبع2) (2118 أكتوبر) (11 في) املؤضخ 

تعيي9) تقرض  جدد  لتعيي9  سير)ين))

املمثل)ين))الق2نوني)ين):)

-)حديدو عبد املجيد

-)حديدو ع2ئشة.

ذات  سؤولية) شركة  (GHTP (-
 حدودة ذات الشريك الوحيد الك2ئن)
بكر) ابو  ش2ضع  اإلجتم2عي ب:)  قره2 
الق2دض1 اق2 ة نعيم عم2ضة)4)ط)2)ش)

5)سيد1  عروف)-)البير2ء)املغرب
عند) التج2ض1  السجل  ضقم 

االقتر2ء:)352121
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 11 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

نونبر)2118)تحت ضقم)681172.
529I

VERSION CONSULTING

TIRAOUI NEGOCE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

VERSION CONSULTING
 Marrakech ، 40000، Marrakech

MAROC
TIRAOUI NEGOCE شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي املسيرة 2 
حرف أ ضقم 295 - 41141  راكش  

املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 -.
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)16)أبريل)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
»املسيرة)2)حرف أ ضقم)295)-)41141 
»دضب الشعبة) إلى) املغرب«) (  راكش)
 41151 (- سيب2) (212 الفوق2نية ضقم)

 راكش)))املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123276.
531I

ATLAS HIGH SERVICES

ATLAS HIGH SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

ATLAS HIGH SERVICES
AZROU ، 53100،  كن2س املغرب

ATLAS HIGH SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي املحل ضقم 

55، ش2ضع ب2تريس ال و ب2،  - 53111 

ازضوا املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.1369

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)11) 2ضس)2121)تم))تحويل))

للشركة) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

ب2تريس) ش2ضع  (،55 ضقم) »املحل   ن)

53111)ازضوا املغرب«)إلى) ال و ب2،))-)

تجزئة) (،578 ب2لرقم) الك2ئن  »املحل 

الصنوبر،)-)53111)ازضو))املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( ب2زضو) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)141.

531I

TAX CONSULTING AND ACCOUNTING

الحسني برومو
إعال9  تعدد القراضات

 TAX CONSULTING AND

ACCOUNTING

 AV(HASSANII(IMM(SALHI 2

 ETAGE(BENI(MELLAL ، 23000،

BENI MELLAL maroc

الحسني برو و »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: تجزئة 

املن2ض ضقم 161 الفقه بن ص2لح - 

23213  الفقه بن ص2لح املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.4211

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)15)أبريل)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

الذ1 ينص) (:1 قراض ضقم قراض ضقم)

وف2ة الشريك الو حيد و) على  2يلي:)

األ) وتيقة  حسب  الحصص  تقسيم 

ضاثة الشرعية.

الذ1 ينص) (:2 قراض ضقم قراض ضقم)

حسن2ء) السيدة  تعيي9  على  2يلي:)

ح) صال  الحسني  السيد  و  ملمرى 

 سيرين للشركة

الذ1 ينص) (:3 قراض ضقم قراض ضقم)

الق2نوني) الشكل  تغيير  على  2يلي:)

شركة  حدودة)) ) ن  الشركة)

املسؤولية دات الشريك الوحيد الى)

شركة  حدودة))املسؤولية شركة)

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

الذ1 ينص على) (:7 و) (6 بند ضقم)

 2يلي:)تغيير حصص ضاسم2ل)

على) ينص  الذ1  (:14 ضقم) بند 

 2يلي:)تعيي9  سيرين الشركة

بند ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

) ن) الشركة) الق2نوني  الشكل  تغيير 

دات) املسؤولية  ( شركة  حدودة)

الشريك الوحيد الى شركة  حدودة))

املسؤولية شركة)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لفقيه بن ص2لح)

26)أبريل)2121)تحت ضقم)4211.

532I

GOODS LEATHERS

.OODS LEATHER SARLAU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GOODS LEATHERS

 CASABLANCA ، 0، CASA

MAROC

 .OODS LEATHER SARLAU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 13 إق2 ة 

ش2ضع أحمد املج2تي - الط2بق األول - 

الط2بق األول - 8  ع2ضيف - 21111 

- 21111  الداض البير2ء  املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511173
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في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 OODS(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

..LEATHER SARLAU
ستيراد) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

وتصدير املنتج2ت الحرفية.
عنوا9 املقر االجتم2عي):)13)إق2 ة)
ش2ضع أحمد املج2تي)-)الط2بق األول)-)
 21111 (- 8) ع2ضيف) (- الط2بق األول)

-)21111))الداض البير2ء))املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: وليد) برطوطي  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) وليد  برطوطي  السيد 
الداض) ( (21111 داض بوعزه) (٢ الرحمه)

البير2ء))املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) وليد  برطوطي  السيد 
الداض) ( (21111 داض بوعزه) (٢ الرحمه)

البير2ء))املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)511173.
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 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

LES GATEAUX D’OUMLIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX

الشقة 1 الط2بق 1 بلوك L ضقم 

6  كرض ش2ضع  وال1 الط2هر بن 

عبد الكريم حي املق2و ة وضزازات ، 

45111، وضزازات املغرب

LES(GATEAUX(D’OUMLIL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اغرم 

نوكدال  - 45253 وضزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

11371

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 LES (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.GATEAUX(D’OUMLIL

بيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املعجن2ت ب2لتقسيط.

اغرم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

نوكدال))-)45253)وضزازات املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: الحسي9) ا ليل  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) الحسي9  ا ليل  السيد 

وضزازات) (45253 نوكدال) اغرم 

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) الحسي9  ا ليل  السيد 

اغرم نوكدال)45253)وضزازات املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بت2ضيخ) ( بوضزازات) االبتدائية 
ضقم)-.

534I

le(partenaire((fiscal

MED EXPLOITATION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

le(partenaire  fiscal
49 شلرع عمر الخط2ب ط2بق 3 ضقم 

6 عم2ضة البركة، 91111، طنجة 
املغرب

MED EXPLOITATION شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

 حمد الخ2 س؛ إق2 ة صف2ء ضقم 
143 الط2بق الت2ني ضقم 11 - 91111 

طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.33619

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
املؤضخ في)16)ين2ير)2112)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
»ش2ضع  حمد الخ2 س؛)إق2 ة صف2ء)
(- (11 ضقم) الت2ني  الط2بق  (143 ضقم)
»تجزئة) إلى) املغرب«) طنجة  (91111
 91111 (- (31 ضقم) (17 النصر ش2ضع)

طنجة))املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (16 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2112)تحت ضقم)112721.

535I

QUALICIA CONSULTING

VALABLANCA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 Rue FARHAT HACHAD,2ème
 Etage(APPT(N°35 Résidence
 City، 20250، CASABLANCA

MAROC
VALABLANCA شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 61 ش2ضع 
اللة الي2قوت تق2طع  صطفى املع2ني 
الط2بق ضقم 1  ضقم 56  ركز الري2ض 

- 21111 الداضالبير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
499821

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.VALABLANCA
- طعم) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
الوجب2ت) أنواع  ,جميع  بيتزا)
في) السريعة,تقديم طبق  طبوخ,بيع 
املشروب2ت) املوقع,توصيل  نزلي,بيع 

وفًق2 للتشريع2ت املعمول به2;
املن2سب2ت) أنواع  جميع  -تنظيم 
وحفالت) والتعميد  امليالد  وأعي2د 
الط2بع) ذات  واأل سي2ت  الزف2ف 

الخ2ص  ع األصدق2ء..
61)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)
اللة الي2قوت تق2طع  صطفى املع2ني)
الط2بق ضقم)1))ضقم)56) ركز الري2ض)-)

21111)الداضالبير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
حصة) (111 ( (: السيد  ع2د القب2)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
ضقم) السيد  ع2د القب2 عنوانه)ا))
49)بلوك)6)اقنيس ت2ضودانت)83111  

ت2ضودانت املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
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ضقم) السيد  ع2د القب2 عنوانه)ا))
49)بلوك)6)اقنيس ت2ضودانت)83111  

ت2ضودانت املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775228.

536I

comptajouari

SAAD FARYATA CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

comptajouari
 AV(ADMI(RES(DAY(APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY(APPT 12 BENI(MELLAL،
23000، BENI(MELLAL(maroc

SAAD FARYATA CARS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : ش2ضع 
 حمد الخ2 س الط2بق األول إق2 ة 
توت2 عم2ضة ن2دية بني  الل.  - 23111 

بني  الل املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
.7391

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
2121)تقرض حل) 15)فبراير) املؤضخ في)
SAAD FARYATA CARS)شركة ذات)
ضأسم2له2) املحدودة  بلغ  املسؤولية 
وعنوا9  قره2) دضهم  (511.111
الخ2 س) ش2ضع  حمد  اإلجتم2عي 
الط2بق األول إق2 ة توت2 عم2ضة ن2دية)
بني  الل.))-)23111)بني  الل املغرب)

نتيجة لليس هن2ك ا1 نش2ط.
و عي9:

اواعد1 و) ( ( السيد)ة))عبد الع2لي)
دواض ايت وسعد9 فري2طة) عنوانه)ا))
بني  الل) (23111 ت2كزيرت القصيبة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)
ش2ضع) وفي  (2121 أبريل) (12 بت2ضيخ)
 حمد الخ2 س الط2بق األول إق2 ة)
توت2 عم2ضة ن2دية بني  الل.))-)23111 

بني  الل املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني  الل))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)445.
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 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

ECP TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES

JURIDIQUES ET FISCAUX

الشقة 1 الط2بق 1 بلوك L ضقم 

6  كرض ش2ضع  وال1 الط2هر بن 

عبد الكريم حي املق2و ة وضزازات ، 

45111، وضزازات املغرب

ECP TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تكمي 

الجديد  تر يكت وضزازات - 45116 

وضزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

11451

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 ECP (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.TRAVAUX

:)-1أشغ2ل) غرض الشركة بإيج2ز)

 ختلفة.

الطرق والطرق السريعة) بن2ء) (2-

والسكك الحديدية.

الصحي) الصرف  أشغ2ل  (3-

والحفر) األن2بيب  وخطوط  والطرق 

والك2بالت.

تكمي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 45116 (- تر يكت وضزازات) ( الجديد)

وضزازات املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: ع2شق) الن2صر1  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: السيد اليعقوبي ابراهيم)
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد الن2صر1 ع2شق عنوانه)ا))
 45116 تر يكت) ( الجديد) تكمي 

وضزازات املغرب.
ابراهيم) اليعقوبي  السيد 
نوكدال) اغرم  اسلدا1  عنوانه)ا))

45253)وضزازات املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد الن2صر1 ع2شق عنوانه)ا))
 45116 تر يكت) ( الجديد) تكمي 

وضزازات املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بت2ضيخ) ( بوضزازات) االبتدائية 

ضقم)-.
539I

le(partenaire((fiscal

MED EXPLOITATION

إعال9  تعدد القراضات

le(partenaire  fiscal
49 شلرع عمر الخط2ب ط2بق 3 ضقم 

6 عم2ضة البركة، 91111، طنجة 
املغرب

MED EXPLOITATION »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 111 ش2ضع 
w جراض1 2, الط2بق األول - 91111 

طنجة املغرب.
»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 
.33619

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
2119)تم اتخ2ذ) 17)دجنبر) املؤضخ في)

القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

إلى) للشركة  اإلجتم2عي  املقر  تحويل 

العنوا9 اآلتي):)ش2ضع  حمد الخ2 س)
إق2 ة صف2ء)ضقم)143)الط2بق)2)ضقم)

11)طنجة

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

 11111 الشركة  ن) ضأس  2ل  ضفع 

بإصداض) دضهم  (311111 إلى) دضهم 

 111 فئة) جديدة  ن  حصة  (3111

دضهم للواحدة  كتتبة ب2لك2 ل

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تغيير الفصل)4) ن الق2نو9 األس2�سي)

للشركة

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (25 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2119)تحت ضقم)4475.

541I

COMPT NET

ترانس ويك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPT NET

 27RUE(CASABLANCA 2 EME

 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC

ترانس ويك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

برحيلي و شرك2ؤه 283 طريق ت2زة 

وجدة  - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

37149

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

ترانس) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

ويك.
:) ق2ول) بإيج2ز) الشركة  غرض 

نقل البريد و البريد السريع).

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

ت2زة) طريق  (283 شرك2ؤه) و  برحيلي 

وجدة))-)61111)وجدة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد ق2دض1 جم2ل)):)251)بقيمة)

111)دضهم.

 251 (: السيد الشريفي نوضالدين)

بقيمة)111)دضهم.

السيد بلخير شعب92)):)251)بقيمة)

111)دضهم.

بقيمة) (251 (: السيد فوز يوسف)

111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ( جم2ل) ق2دض1  السيد 

طريق ط2يرت تجزئة السلط2ني زنقة أ)
ضقم)17)وجدة))61111)وجدة املغرب.

نوضالدين) الشريفي  السيد 
ضقم) (14 زنقة) النهرة  حي  عنوانه)ا))

15)وجدة))61111)وجدة املغرب.

عنوانه)ا)) ( شعب92) بلخير  السيد 

طريق ط2يرت تجزئة السلط2ني زنقة)

وجدة) (61111 ( وجدة) (22 ضقم) ب 

املغرب.

عنوانه)ا)) ( يوسف) فوز  السيد 
 5 ضقم) (11 و) أ  تجزئة بنخيرا9 زنقة 

وجدة))61111)وجدة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ( جم2ل) ق2دض1  السيد 

طريق ط2يرت تجزئة السلط2ني زنقة أ)
ضقم)17)وجدة))61111)وجدة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1485.

541I

VERSION CONSULTING

TIRAOUI NEGOCE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش2ط الشركة)

VERSION CONSULTING

 Marrakech ، 40000، Marrakech

MAROC

TIRAOUI NEGOCE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 االجتم2عي دضب 

الشعبة الفق2نية ضقم 212 سيب2   - 

41151  راكش  املغرب.

توسيع نش2ط الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 -.

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 أبريل) (16 في) املؤضخ 

نش2ط) إلى  الت2لية  األنشطة  إض2فة 

الشركة الح2لي):

بيع وشراء)السي2ضات املستعملة).

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123276.

542I

AGADIR FISC

 SOCIETES AFRICAINES
 DE DEVELOPPEMENT
 ET D›INNOVATION DE

)CONSTRUCTION (SADIC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGADIR FISC

 BLOC(C(N°215 CITE(ASSAKA

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 SOCIETES AFRICAINES

 DE DEVELOPPEMENT

 ET D›INNOVATION DE

 (CONSTRUCTION (SADIC

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 24 
زنقة 15 بلوك B حي الحرش ايت 
 لول - 81111 ايت  لول املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
23115

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 SOCIETES AFRICAINES  :
 DE DEVELOPPEMENT
 ET( D’INNOVATION( DE

.(CONSTRUCTION (SADIC
نج2ضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

االملنوم)/اشغ2ل  ختلفة.
 24 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
ايت) الحرش  حي  (B بلوك) (15 زنقة)

 لول)-)81111)ايت  لول املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: السيد  صطفى ع2 ر1)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد  صطفى ع2 ر1 عنوانه)ا))
بلو)2)ضقم)24)تجزئة الفتح ايت  لول)

81111)ايت  لول املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد  صطفى ع2 ر1 عنوانه)ا))
بلو)2)ضقم)24)تجزئة الفتح ايت  لول)

81111)ايت  لول املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2نزك92)

2121)تحت ضقم)951.
544I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

ISA LOGISTIQUE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ

 12RUE DE LIBAN ENRESOL N°1

، 90000، TANGER(MAROC

ISA LOGISTIQUE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 12 ش2ضع 

لبن92 ضقم 1 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115677

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (17

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 ISA (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.LOGISTIQUE

النقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

نقل) (- للبر2ئع) والدولي  املحلي 

املركب2ت)-)استيراد و تصدير.

12)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)

لبن92 ضقم)1)-)91111)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: خليل) ا ه2بر  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
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عنوانه)ا))) خليل  ا ه2بر  السيد 
ش2ضع االضد9))اق2 ة))بنيس الط2بق)15 

ضقم)38 91111)طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا))) خليل  ا ه2بر  السيد 
ش2ضع االضد9))اق2 ة))بنيس الط2بق)15 

ضقم)38 91111)طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3841.
545I

STE(EL-ATYQY(CONSULTATION

CHARQI-TN
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE(EL-ATYQY(CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL(ARBAA(DU(GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
CHARQI-TN شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي لال يمونة 
املركز سوق االضبع2ء الغرب - 14152 

سوق االضبع2ء املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
27121

 31 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121  2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.CHARQI-TN
نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املستخد ي9.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)لال يمونة)

املركز سوق االضبع2ء)الغرب)-)14152 

سوق االضبع2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد عبداملنعم حم2ض)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد عبداملنعم حم2ض عنوانه)ا))

لال يمونة املركز سوق االضبع2ء)الغرب)

14152)سوق االضبع2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد عبداملنعم حم2ض عنوانه)ا))

لال يمونة املركز سوق االضبع2ء)الغرب)

14152)سوق االضبع2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

الغرب)) االضبع2ء) بسوق  االبتدائية 

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (13 بت2ضيخ)

.253

548I

SOCIETE LA BANBA

 SOCIETE LA شركة ال بانبا

BANBA

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE LA BANBA

 AVENUE FAL OULED 48

 OUMIER(AGDAL(RABAT ،

11500، RABAT(MAROC

 SOCIETE LA BANBA 2شركة ال ب2نب

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 48 ش2ضع 

ف2ل اوالد عميراكدال الرب2ط - 

11511 الرب2ط املغرب.

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

151891

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 13) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.SOCIETE LA BANBA(2ال ب2نب

(: بإيج2ز) الشركة  غرض 

االستش2ضات اإلداضية

استيراد وتصدير.

 48 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- ش2ضع ف2ل اوالد عميراكدال الرب2ط)

11511)الرب2ط املغرب..

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

حج2جي:)) عبدالكريم  السيد 

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

حج2جي) عبدالكريم  السيد 
 5 الشقة) طنط2  زنقة  (3 عنوانه)ا))

الرب2ط) (11511 ( الرب2ط) حس92 

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

حج2جي) عبدالكريم  السيد 
 5 الشقة) طنط2  زنقة  (3 عنوانه)ا))

الرب2ط) (11511 ( الرب2ط) حس92 

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (15 بت2ضيخ) ( ب2لرب2ط) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)4111.

549I

MCG

إزاكريس
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

إزاكريس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تواضغ، 

املالح، الرقم 56 - 41111  راكش 

املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.47231

الشريك) قراض  بمقت�سى 

الوحيداملؤضخ في)11)أبريل)2121)تقرض)

ذات  سؤولية  حدودة) حل شركة 

ذات الشريك الوحيد إزاكريس)) بلغ)
وعنوا9) دضهم  (191.111 ضأسم2له2)

 قره2 اإلجتم2عي تواضغ،)املالح،)الرقم)

56)-)41111) راكش املغرب نتيجة ل)

:)عدم وجود نش2ط للشركة.

تواضغ،) ب  التصفية  حدد  قر  و 

41111) راكش) (- (56 الرقم) املالح،)

املغرب.)

و عي9:

ليسي92)) إزابيل  2ضتي  السيد)ة))

املالح،) تواضغ،) عنوانه)ا)) و  لو وا9 

املغرب) 41111) راكش   56 الرقم)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)

لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 

العقود تبليغ  و  حل   املخ2برة 

)و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123351.

551I
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TARIK BOUABDELLAOUI

STE BNIZNASAN EXPORT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
 STE BNIZNASAN EXPORT

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي الر�سى 
ونقة 8 ضقم 289 الك2بق الث2ني 

سيد1 يحي وجدة - 61111 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
37177

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 11) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.BNIZNASAN EXPORT
غرض الشركة بإيج2ز):)االستيراد و)

التصدير و  ف2وض.
عنوا9 املقر االجتم2عي):)حي الر�سى)
ونقة)8)ضقم)289)الك2بق الث2ني سيد1)

يحي وجدة)-)61111)وجدة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: السيد خو �سي  حمد)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد خو �سي  حمد عنوانه)ا))
دضان�سي) (93711 بيت) ال  ونقة  (11

فرنس2)93711)دضان�سي فرنس2.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

و واطن  سير1 الشركة:

السيد خو �سي  حمد عنوانه)ا))

دضان�سي) (93711 بيت) ال  ونقة  (11

فرنس2)93711)دضان�سي فرنس2

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1541.

552I

LA COMPTACTIVE SARL AU

ATLAS GEOPHYSICS
إعال9  تعدد القراضات

LA COMPTACTIVE SARL AU

عم2ضة ضقم 52  كتب 8ـــB الط2بق 

الث2لت ش2ضع  وال1 ضشيد كليز 

 راكش ، 41111،  راكش املغرب

ATLAS GEOPHYSICS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: الط2بق 

األض�سي ضقم 174 الحي املحمد1 

الوحدة الرابعة الداودي2ت  راكش 

- -  راكش املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.113939

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)11) 2ضس)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

املص2دقة على بيع األسهم.

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تغيير الشكل الق2نوني  ن شركة ذات)

ذات) شركة  إلى   سئولية  حدودة 

 سئولية  حدودة للمس2هم الوحيد.

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

قبول استق2لة السيد  حمد ا 2د  ن)

ذ ته))) وابراء) املس2عد  املسير   نصب 

دو9 تحفظ2ت)؛

قراض ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)

اإلدضي�سي) إسم2عيل  السيد  تكريس 

غير) لفترة  للشركة  وحيد  كمسير 

 حدودة.

قراض ضقم)5:)الذ1 ينص على  2يلي:)

اعتم2د النظ2م األس2�سي املنقح.

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)6:)الذ1 ينص على  2يلي:)

األسهم) تحويل  على  املوافقة  بعد 

الجمعية) قبل  عليه2  ن  املص2دق 

تم) (، الع2 ة غير الع2دية لهذا اليوم)

توزيع املس2هم2ت النقدية على النحو)

السيد إسم2عيل اإلدضي�سي) (• ( الت2لي:)

بمبلغ:)100،000.00)دضهم)))---------

------------------)أ1  2  جموعه  2ئة)

ألف دضهم)100،000.00)دضهم

بند ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:)

ألف) الشركة  2ئة  ضأس  2ل  يبلغ 

وهي) دضهم).) (100،000.00( دضهم)

 قسمة إلى ألف))1111))سهم بقيمة)

،) كتتبة) للسهم) دضهم  (111.11

ب2لك2 ل)،) دفوعة ب2لك2 ل.))في نه2ية)

اجتم2ع الجمعية الع2 ة غير الع2دية)

اليوم)،)تم توزيع األسهم على املس2هم)

يتن2سب  ع  س2همته) بم2  الوحيد 

السيد إسم2عيل اإلدضي�سي) (• ( ،)وهي:)

1111)حصة)--------------------)أ1  2)

 جموعه ألف))1،000)حصة

على) ينص  الذ1  (:2 ضقم) بند 

»أطلس) اسم) الشركة  أخذ   2يلي:)

للمس2هم) ش.م.م  جيوفيزيكس«)

الوحيد تم تبني هذا القراض ب2إلجم2ع.

على) ينص  الذ1  (:15 ضقم) بند 

 2يلي:)يدير الشركة واحد أو أكثر  ن)

يتم) أم ال.) املديرين أو األفراد شرك2ء)

جم2عي) بقراض  )املدضاء)) املدير) تعيي9 

بأغلبية ثالثة أضب2ع ضأس امل2ل لفترة)

 حددة أو غير  حددة في قراض التعيي9.)

إسم2عيل) السيد  إلى  ب2لتسيير  عهد 

يتمتع) ( اإلدضي�سي لفترة غير  حدودة.)

إلداضة) الصالحي2ت  بأوسع  املدير 

الشركة أو تفويض أ1 شخص آخر)

 ن اختي2ضه لهذا الغرض)،)وعلى وجه)

الخصوص الصالحي2ت الت2لية)،)التي)

بقيت) تعتبر صريحة وليست  قيدة:)

بقية املق2ل دو9 تغيير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)5163.

553I

Sud Business Center

WF NEGOCE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Sud Business Center

إق2 ة جوهرة األطلس عم2ضة د ضقم 

2 الط2بق األض�سي زاوية زنقة أبو بكر 

الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 

الشتو1  راكش، 41111،  راكش 

املغرب

WF NEGOCE شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 55 ش2ضع 

 حمد الس2دس عم2ضة جك2ض شقة 

ضقم 33 جليز  راكش  - 41111 

 راكش املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

112525

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (13

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 WF (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.NEGOCE

بيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املالبس)؛

بيع العطوض و االكسسواضات)؛

املالبس،) تصدير  و  استيراد 

العطوض و االكسسواضات.)



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9934

55)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)

شقة) جك2ض  عم2ضة  الس2دس   حمد 
 41111 (- ( جليز  راكش) (33 ضقم)

 راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيدة وف2ء))فتوخ))):))111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

 8 عنوانه)ا)) ( فتوخ) ( السيدة وف2ء)

اعزيب) (2 تجزئة الوئ2م ضقم) (12 حي)

الدضعي))21161)اسفي املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

 8 عنوانه)ا)) ( فتوخ) ( السيدة وف2ء)

اعزيب) (2 تجزئة الوئ2م ضقم) (12 حي)

الدضعي))21161)اسفي املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)112115.

554I

AL ASSASSE AFFAIRES

ALUDIV MAROC SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ العم2ضة 15 الط2بق الث2ني 
زنقة سبو املدينة الجديدة  كن2س ، 

MEKNES MAROC ،51111

 ALUDIV MAROC SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 26 دضب 

املحجوب حمدا9 الزيتو9  كن2س - 

51111  كن2س املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

49225

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (22
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ALUDIV MAROC SARL AU
نج2ضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
املت2جرة) البن2ء،) أشغ2ل  األلو نيوم،)

في اال نيوم ب2لتقسيط.
دضب) (26 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
(- املحجوب حمدا9 الزيتو9  كن2س)

51111) كن2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: السيد احمد الص2دكي)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد احمد الص2دكي عنوانه)ا))
حي الزهوة عي9  عزة  كن2س)51111 

 كن2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد احمد الص2دكي عنوانه)ا))
حي الزهوة عي9  عزة  كن2س)51111 

 كن2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
ين2ير) (31 بت2ضيخ) ( بمكن2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)464.
555I

CONSEILS EVERNAGE

HORIZON DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

HORIZON DECO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي شقة 11 
اق2 ة تراس الح2ضتي ش2ضع حفيض 
ابراهيم  راكش - 41111  راكش 

املغرب.
حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.89983

الع2م) الجمع  بمقت�سى 
 2121 14)دجنبر) اإلستثن2ئي2ملؤضخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرض 
) بلغ) (HORIZON DECO املحدودة)
وعنوا9) دضهم  (51.111 ضأسم2له2)
اق2 ة) (11 شقة) اإلجتم2عي   قره2 
تراس الح2ضتي ش2ضع حفيض ابراهيم)
املغرب) 41111) راكش  (-  راكش)

نتيجة ل):)توقف النش2ط التج2ض1.
 11 و حدد  قر التصفية ب شقة)
حفيض) ش2ضع  الح2ضتي  تراس  اق2 ة 
41111) راكش) (- ابراهيم  راكش)

املغرب.)
و عي9:

و) ب2شت  ( لوضا9) السيد)ة))
تراس) اق2 ة  (11 شقة) عنوانه)ا))
ابراهيم) حفيض  ش2ضع  الح2ضتي 
املغرب) 41111) راكش   راكش)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)
لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 
و) العقود  تبليغ  و  حل  املخ2برة 

الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)2181.
556I

AMIATIS CONSEIL

DARHOUA FILS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
ضفع ضأسم2ل الشركة

AMIATIS CONSEIL
اق2 ة الحديقة ٬الط2بق الث2لث٬ 
 كتب 53 ٬طريق الرب2ط ٬عي9 

السبع ، 21111، الداض البير2ء 

املغرب

DARHOUA FILS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي طريق 117 

كم 19 ، عي9 حرودة -  . املحمدية  

املغرب.

ضفع ضأسم2ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.3439

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تم) (2121 دجنبر) (14 في) املؤضخ 

قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

أ1) دضهم«) (11.111.111,11«

إلى) دضهم«) (4.111.111,11«  ن)

عن طريق) دضهم«) (15.111.111,11«

الشركة) ديو9  إجراء) ق2صة  ع  ( (:

املحددة املقداض و املستحقة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ) ( ب2ملحمدية) االبتدائية 

فبراير)2121)تحت ضقم)512.

557I

AMIATIS CONSEIL

IMPRIMERIE MODERNE
إعال9  تعدد القراضات

AMIATIS CONSEIL

اق2 ة الحديقة ٬الط2بق الث2لث٬ 

 كتب 53 ٬طريق الرب2ط ٬عي9 

السبع ، 21111، الداض البير2ء 

املغرب

IMPRIMERIE MODERNE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 68 ، 

ش2ضع  وال1 إسم2عيل، الصخوض 

السوداء - - الداض البير2ء املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.34439

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

تم اتخ2ذ) (2121 فبراير) (11 املؤضخ في)

القراضات الت2لية:)
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قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
في) الك2ئن  الشركة  فرع  إغالق  عدم 
الداض البير2ء)ش2ضع  حمد عبده حي)

بالتو
قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
النش2ط) (- إلى:) الفرع  نش2ط  تغيير 
نش2ط) (- و  طعم) الس2بق:) قهى 

جديد:)ت2جر أث2ث.
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
بند ضقم)-:)الذ1 ينص على  2يلي:)-
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

فبراير)2121)تحت ضقم)767111.
558I

compta jour

CENTRE MELGHAGH
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

compta jour
  résidence(Ali , imm(B 2eme

 étage  appt(A4 camp(el(ghoul ،
40000، Marrakech(maroc

CENTRE MELGHAGH شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي املسيرة 
2 س ضقم 26  راكش - 41111 

 راكش املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
113231

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 12) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.CENTRE MELGHAGH

(: بإيج2ز) الشركة  غرض 
 CONSEIL SOCIAL (DU

.(TRAVAIL,SCOLAIRE
عنوا9 املقر االجتم2عي):)املسيرة)2 
س ضقم)26) راكش)-)41111) راكش)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

11.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيدة هبة  لغ2غ)):))111)حصة)

بقيمة)11.111,11)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) ( هبة  لغ2غ) السيدة 
املسيرة)2)س ضقم)26) راكش)41111 

 راكش املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ( هبة  لغ2غ) السيدة 
املسيرة)2)س ضقم)26) راكش)41111 

 راكش املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية بمراكش))بت2ضيخ)-)تحت ضقم)

.-

559I

AMIATIS CONSEIL

TELEHEALTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMIATIS CONSEIL
اق2 ة الحديقة ٬الط2بق الث2لث٬ 
 كتب 53 ٬طريق الرب2ط ٬عي9 
السبع ، 21111، الداض البير2ء 

املغرب
TELEHEALTH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  كتب 

ضقم 29 ، الط2بق الرابع ،  بنى 11 ، 
ش2ضع البس2تي9 )ش2ضع جنرال ضوكي) - 

21111 الداض البير2ء املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.472731

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 ين2ير) (27 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

تفويت السيد))ة))نبيل))تبر)2.211 

 2.211 أصل) اجتم2عية  ن  حصة 

تبر) ( )السيد))ة)) حمد) حصة لف2ئدة)

بت2ضيخ)27)ين2ير)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

فبراير)2121)تحت ضقم)766988.

561I

compta jour

Mr SEC PRESSING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

compta jour

  résidence(Ali , imm(B 2eme

 étage  appt(A4 camp(el(ghoul ،

40000، Marrakech(maroc

Mr SEC PRESSING شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  تجر 

ب2لط2بق االض�سي  ن العم2ضة ضقم 

د498 جم2عة السع2دو  راكش  - 

41111  راكش املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

113193

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 Mr (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SEC PRESSING

(: بإيج2ز) الشركة  غرض 

 BLANCHISSERIE, DEGRAISSAGE

 ET REPASSAGE PAR PROCEDES

 MECANIQUES (EXPLOITANT

.(UN ETABLISSEMENT DE

:) تجر) االجتم2عي) املقر  عنوا9 

ضقم) العم2ضة  االض�سي  ن  ب2لط2بق 

(- ( السع2دو  راكش) جم2عة  د498)

41111) راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

11.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 111 ( (: السيد يونس ابو الري2ء)

دضهم) (11.111,11 بقيمة) حصة 

للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد يونس ابو الري2ء)عنوانه)ا))

العم2ضة) االض�سي  ن  ب2لط2بق   تجر 
جم2عة السع2دو  راكش)) ضقم د498)

41111) راكش املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد يونس ابو الري2ء)عنوانه)ا))

العم2ضة) االض�سي  ن  ب2لط2بق   تجر 
جم2عة السع2دو  راكش)) ضقم د498)

41111) راكش املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)122541.

561I

AMIATIS CONSEIL

TELEHEALTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

AMIATIS CONSEIL

اق2 ة الحديقة ٬الط2بق الث2لث٬ 

 كتب 53 ٬طريق الرب2ط ٬عي9 

السبع ، 21111، الداض البير2ء 

املغرب

TELEHEALTH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  كتب 
ضقم 29 ، الط2بق الرابع ،  بنى 11 ، 
ش2ضع البس2تي9 )ش2ضع جنرال ضوكي) - 

21111 الداضالبير2ء املغرب.
ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.472731

الع2م) الجمع  بمقت�سى 
دجنبر) (17 في) املؤضخ  اإلستثن2ئي 
الشركة) ضأسم2ل  ضفع  تم  (2121
دضهم«) (311.111,11« قدضه) بمبلغ 
إلى) دضهم«) (111.111,11« أ1  ن)
طريق) عن  دضهم«) (411.111,11«
الشركة) ديو9  إجراء) ق2صة  ع  ( (:

املحددة املقداض و املستحقة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 29 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

ين2ير)2121)تحت ضقم)763292.
562I

JIYAR JAOUAD

ATMANI-NEGOCE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

ATMANI-NEGOCE شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض 

الزع2ضة بلدية بوغريبة  برك92 الرسم 
الغق2ضO/9912 - 63254 1 برك92 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
7731

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (18
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ATMANI-NEGOCE
أعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

 ختلفة
تج2ضة

تصديرو استيراد).
دواض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
)برك92 الرسم) الزع2ضة بلدية بوغريبة)
برك92) (O/9912( -( 63254 الغق2ض1)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: ( السيد عثم2ني امليلود)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) ( السيد عثم2ني امليلود)
أكليم) (63252 أكليم) الزع2ضة  دواض 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد عثم2ني امليلود)
أكليم) (63252 أكليم) الزع2ضة  دواض 

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بت2ضيخ) ( ببرك92) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)214/2121.
563I

AMIATIS CONSEIL

TELEHEALTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

AMIATIS CONSEIL
اق2 ة الحديقة ٬الط2بق الث2لث٬ 
 كتب 53 ٬طريق الرب2ط ٬عي9 
السبع ، 21111، الداض البير2ء 

املغرب
TELEHEALTH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  جموعة 

 ،17-GH2 التقّدوم الط2بق الث2ني

سيد1 البرنو�سي - 21111 الداض 

البير2ء املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.472731

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)17)دجنبر)2121)تم))تحويل))

للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

الث2ني) الط2بق  التقّدوم  » جموعة 

GH2-17،)سيد1 البرنو�سي)-)21111 

» كتب) إلى) املغرب«) البير2ء) الداض 

(،(11 29)،)الط2بق الرابع)،) بنى) ضقم)

ش2ضع البس2تي9))ش2ضع جنرال ضوكي))-)

21111)الداض البير2ء))املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 29 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

ين2ير)2121)تحت ضقم)763292.

564I

AMIATIS CONSEIL

IMPRIMERIE MODERNE
إعال9  تعدد القراضات

AMIATIS CONSEIL

اق2 ة الحديقة ٬الط2بق الث2لث٬ 

 كتب 53 ٬طريق الرب2ط ٬عي9 

السبع ، 21111، الداض البير2ء 

املغرب

IMPRIMERIE MODERNE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 68 ، 

ش2ضع  وال1 إسم2عيل، الصخوض 

السوداء - - الداض البير2ء املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.34439

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)11)دجنبر)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

حذف أنشطة  قهى و  طعم  ن) (•

غرض الشركة.

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

الشركة) غرض  صي2غة  تحديث  (•

(- (: الت2لية)  ن خالل د ج األنشطة 

املدضسية) الكراس2ت  وتوزيع  تصنيع 

(- -)تصنيع وتوزيع اليو ي2ت.) وغيره2.)

استيراد وتصنيع الحق2ئب املدضسية)

جميع) وتوزيع  استيراد  (- وتوزيعه2.)

اللوازم املدضسية واملكتبية.)-)استيراد)

وتوزيع) استيراد  (- األلع2ب.) وتوزيع 

املفروش2ت املنزلية.

على) ينص  الذ1  (:3 ضقم) قراض 

الشركة) ضأسم2ل  زي2دة  (•  2يلي:)

دضهم) (21.111.111.11 بمقداض)

في) الشرك2ء) ديو9  إد 2ج  طريق  عن 

الحس2ب2ت الج2ضية في الشركة لينتقل)

إلى) دضهم  (41.111.111.11  ن)

61.111.111.11)دضهم.

قراض ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)

األس2�سي) النظ2م  على  املوافقة  (•

املعدل للشركة.

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

غرض الشركة

بند ضقم)6:)الذ1 ينص على  2يلي:)

املس2هم2ت

بند ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:)

ضأسم2ل الشركة

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

فبراير)2121)تحت ضقم)766981.

565I

JIYAR JAOUAD

SOIR IMMOBILIER
إعال9  تعدد القراضات

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

SOIR IMMOBILIER

 »شركة ذات املسؤولية املحدودة«
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وعنوا9  قره2 االجتم2عي:  تجزئة 

تريفة 2  جموعة ضقم 276 الرسم 

العق2ض1 ضقم 41/66767 السعيدية 

- 63311 برك92 املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.3419

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)28)دجنبر)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

 711 تفويت السيدة الط2لبي سليمة)

 1251 أصل) اجتم2عية  ن  حصة 

حصة لف2ئدة السيدة عم2ضة إيالف

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

 151 تفويت السيدة الط2لبي سليمة)

 1251 أصل) اجتم2عية  ن  حصة 

حصة لف2ئدة السيدة عم2ضة إقب2ل

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تفويت السيد عم2ضة عبد العزيز)711 

 1251 أصل) اجتم2عية  ن  حصة 

حصة لف2ئدة السيدة عم2ضة إيم92

قراض ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تفويت السيد عم2ضة عبد العزيز)551 

 1251 أصل) اجتم2عية  ن  حصة 

حصة لف2ئدة السيدة عم2ضة إقب2ل

على) ينص  الذ1  (:5 ضقم) قراض 

 2يلي:)توسيع نش2ط الشركة بإض2فة)

التج2ضة وأعم2ل  ختلفة

قراض ضقم)6:)الذ1 ينص على  2يلي:)

للشركة  ن) اإلجتم2عي  املقر  تحويل 

الط2بق) (5 ضقم) شقة  اقب2ل  إق2 ة 

االسعيدية) النخيل  الث2ني  جموعة 

برك92 الى تجزئة تريفة)2) جموعة ضقم)

276)الرسم العق2ض1 ضقم)66767/41 

السعيدية

قراض ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:)

الط2لبي) الشريكة  املسيرة  استق2لة 

التعريف) لبط2قة  الح2 لة  سليمة 

تعيي9) و  (F161864 ( ضقم) الوطنية 

الح2 ل) العزيز  عبد  عم2ضة  السيد 

ضقم)) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

F169631)كمسير غير شريك.

قراض ضقم)8:)الذ1 ينص على  2يلي:)

الشركة يعود الي املسيرالغير) ا ر2ء)

الح2 ل) العزيز  عبد  عم2ضة  شريك 

املسيرة) و  (F169631 ضقم) للبط2قة 

الح2 لة) هي2م  ق2سمي  الشريكة 

 FA119721(للبط2قة ضقم

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)4)املقر اإلجتم2عي للشركة:)

)تجزئة تريفة) الذ1 ينص على  2يلي:)
2) جموعة ضقم)276)الرسم العق2ض1)

ضقم)66767/41)السعيدية

الذ1) -2)غرض الشركة:) بند ضقم)

(; الترويج العق2ض1) ينص على  2يلي:)

التج2ضة);)أعم2ل  ختلفة

الذ1) (: الحصص) (6 ضقم) بند 
ضاس امل2ل املقسم) ينص على  2يلي:)

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (5111 الى)

بوعزاو1  حمد) السيد  (: للواحدة)

167211.11دضهم))،)السيدة ق2سمي)

السيدة) (، دضهم) (82811.11 هي2م)

دضهم،) (41111.11 الط2لبي) سليمة 

 71111.11 إيالف) عم2ضة  السيدة 

إقب2ل) عم2ضة  السيدة  دضهم،)

عم2ضة) السيدة  دضهم،) (71111.11

املجموع) ( دضهم) (71111.11 إيم92)

111 511)دضهم)
بند ضقم)7)ضاس امل2ل):)الذ1 ينص)

على) الحصص  قسمة  على  2يلي:)
بوعزاو1) السيد  (: الت2ليي9) الشرك2ء)

 حمد)1672)حصة،)السيدة ق2سمي)

سليمة) السيدة  حصة،) (828 هي2م)

السيدة عم2ضة) حصة،) (411 الط2لبي)

عم2ضة) السيدة  حصة،) (711 إيالف)

عم2ضة) السيدة  حصة،) (711 إقب2ل)

 5111 املجموع) ( حصة) (711 إيم92)

حصة

بند ضقم)-12)التسيير:)الذ1 ينص)

الشركة يعود الي) ا ر2ء) على  2يلي:)

املسيرالغير شريك عم2ضة عبد العزيز)

 F169631 ضقم) للبط2قة  الح2 ل 

هي2م) ق2سمي  الشريكة  املسيرة  و 

. FA119721(الح2 لة للبط2قة ضقم

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

11) 2ضس) بت2ضيخ) ( ببرك92) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)139/2121.

566I

nador conseil sarl au

RECOMAX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنش2ء)فرع ت2بع للشركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

RECOMAX  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي أيت غي�سى 

بلوك 2 الرقم 319 الن2ظوض - 62111 

الن2ظوض املغرب.

إنش2ء فرع ت2بع للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.16767

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

املؤضخ في)13) 2ضس)2121)تقرض إنش2ء)

فرع))ت2بع للشركة))تحت التسمية)-)و)

الك2ئن ب2لعنوا9 اق2 ة)21))املحل ضقم)

 31111 (- ( ش2ضع اس2 ة ابن زيد) (16

طرف) املسير  ن  و  املغرب  ف2س 

السيد)ة))دهوض1 توفيق.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)15)أبريل)

2121)تحت ضقم)667.

567I

AMIATIS CONSEIL

EXTA NOUVELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

AMIATIS CONSEIL

اق2 ة الحديقة ٬الط2بق الث2لث٬ 

 كتب 53 ٬طريق الرب2ط ٬عي9 

السبع ، 21111، الداض البير2ء 

املغرب

EXTA NOUVELLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة 

الحوزة عك2شة عي9 السبع - 21254 

الداضالبير2ء املغرب.
ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.356595

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم) (2121 دجنبر) (24 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

أ1) دضهم«) (1.781.111,11«

إلى) دضهم«) (8.221.111,11«  ن)

عن طريق) دضهم«) (11.111.111,11«

الشركة) ديو9  إجراء) ق2صة  ع  ( (:

املحددة املقداض و املستحقة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 19 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)769266.

568I

AMIATIS CONSEIL

MADEC WORLD FOOD
إعال9  تعدد القراضات

AMIATIS CONSEIL

اق2 ة الحديقة ٬الط2بق الث2لث٬ 

 كتب 53 ٬طريق الرب2ط ٬عي9 

السبع ، 21111، الداض البير2ء 

املغرب

MADEC WORLD FOOD »شركة  

املس2همة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: طريق 

الجديدة ، كلم 11.5 ليس2سفة - - 

الداض البير2ء املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.375145

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)31)دجنبر)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:1 ضقم) قراض 

املتبقية) (60٪ نسبة) تحرير  (-  2يلي:)

 ن الزي2دة في ضأسم2ل الشركة بمبلغ)

وإبالغ) دضهم.) (3.111.111,11 قدضه)

الجمعية العمو ية الق2د ة ب2إلفراج)

الك2 ل عن ضأسم2ل الشركة.
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وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)6:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تكوين الرأسم2ل

بند ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:)
ضأسم2ل الشركة

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 17 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)771482.

569I

AMIATIS CONSEIL

 WAKALAT ALANBAE
ALMAGHRIBIA
إعال9  تعدد القراضات

AMIATIS CONSEIL

اق2 ة الحديقة ٬الط2بق الث2لث٬ 

 كتب 53 ٬طريق الرب2ط ٬عي9 

السبع ، 21111، الداض البير2ء 

املغرب

 WAKALAT ALANBAE

ALMAGHRIBIA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي:  جموعة 

التقّدوم GH2-17 ، الط2بق الث2ني ، 

سيد1 البرنو�سي - - الداض البير2ء 

املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.479963

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)18)فبراير)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:1 ضقم) قراض 

 2يلي:)-)القبول واملوافقة على تحويل)

طرف) إجتم2عية  ن  حصة  (251

البط2قة) فلح2و1  ا ب2ضك  السيد 
السيد) ( لف2ئدة) (B642911 ضقم)

ضقم) البط2قة  الحس2ني  الكريم  عبد 

BJ181724.))-)القبول واملوافقة على)

إجتم2عية  ن) حصة  (251 تحويل)

طرف السيد ا ب2ضك فلح2و1 البط2قة)
ضقم)B642911)لف2ئدة))السيد  حمد)

.PB46525(البشير1 البط2قة ضقم

تحويل) واملوافقة على  القبول  (- (

طرف) إجتم2عية  ن  حصة  (251

السيد ا ب2ضك فلح2و1 البط2قة ضقم)

B642911)لف2ئدة))السيد عبد الق2دض)

 .PB122415(السب2عي البط2قة ضقم

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

للشركة) الق2نوني  الشكل  تحويل  (-

ذات  سؤولية  حدودة) شركة   ن 

ذات) ىشركة  إلى  وحيد  بشريك 

 سؤولية  حدودة.

على) ينص  الذ1  (:3 ضقم) قراض 

 2يلي:)-)املوافقة على النظ2م األس2�سي)

املعدل للشركة.

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

الشكل الق2نوني

بند ضقم)6:)الذ1 ينص على  2يلي:)

املس2هم2ت

بند ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:)

ضأسم2ل الشركة

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 12 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)768114.

571I

nador conseil sarl au

ALMA PLAC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

ALMA PLAC  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة 

 حمد ا ي9 حي لعرا�سي الط2بق 

األول  - 62111 الن2ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

22113

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (22
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 ALMA(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

. PLAC
اشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
الديكوض) الواح  تركيب  (- ( البن2ء)

والجبس للعزل الصوتي والحراض1.
اق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الط2بق) لعرا�سي  حي  ا ي9   حمد 

األول))-)62111)الن2ظوض املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: السيد املقريني ضضوا9)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد ضضوا9 املقريني عنوانه)ا))
سلوا9) (781 ضقم) ( العمرا9) تجزئة 

62111)الن2ظوض املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد ضضوا9 املقريني عنوانه)ا))
سلوا9) (781 ضقم) ( العمرا9) تجزئة 

62111)الن2ظوض املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)16)أبريل)

2121)تحت ضقم)768.
571I

AMIATIS CONSEIL

MARJANA ELEVAGE
إعال9  تعدد القراضات

AMIATIS CONSEIL
اق2 ة الحديقة ٬الط2بق الث2لث٬ 
 كتب 53 ٬طريق الرب2ط ٬عي9 
السبع ، 21111، الداض البير2ء 

املغرب

MARJANA ELEVAGE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: طريق 

الجديدة ، كلم 11.5 ليس2سفة - - 

الداض البير2ء املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.181911

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)18)فبراير)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

 375 القبول واملوافقة على تحويل) (-

حصة إجتم2عية  ن طرف السيدة)

 BK46622(س2 ية العلج البط2قة ضقم

 Sté Immobilière شركة) لف2ئدة 

Koala)السجل التج2ض1 ضقم)89311. 

-)والقبول واملوافقة على تحويل)375 

السيد) طرف  إجتم2عية  ن  حصة 
 F71123 ضقم) البط2قة  سبتي  ضشيد 

 Sté Immobilière شركة) لف2ئدة 

Koala)السجل التج2ض1 ضقم)89311.       

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

للشركة) الق2نوني  الشكل  تحويل  (-

ىشركة) إلى  ذات  سؤولية  حدودة 

بشريك) ذات  سؤولية  حدودة 

وحيد.

على) ينص  الذ1  (:3 ضقم) قراض 

لطفي) السيد  استق2لة  (-  2يلي:)

 B694386 ضقم) البط2قة  العلج،)

والسيدة س2 ية العلج،)البط2قة ضقم)

كمسيرين) ( BK46622) ن وظ2ئفهم2)

في الشركة.

على) ينص  الذ1  (:4 ضقم) قراض 

43) ن النظ2م) -)حذف امل2دة)  2يلي:)

األس2�سي.

على) ينص  الذ1  (:5 ضقم) قراض 

 2يلي:)-)املوافقة على النظ2م األس2�سي)

املعدل للشركة.

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)6:)الذ1 ينص على  2يلي:)

املس2هم2ت.
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بند ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:)

ضأسم2ل الشركة

على) ينص  الذ1  (:15 ضقم) بند 

 2يلي:)التسيير

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 16 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)771216.

572I

AL WAKIL MANAGEMENT

BADALONA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AL WAKIL MANAGEMENT

14 ش2ضع  وال1 اسم2عيل اق2 ة 

 وال1 اسم2عيل الط2بق الث2ني ضقم 

8 ، 91111، طنجة املغرب

BADALONA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  ش2ضع 

اململكة العربية السعودية 64 تجزئة 

زن2كية  - 91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.73855

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تمت) (2121 شتنبر) (12 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

نوضدين) ( )ة)) السيد) تفويت 

اجتم2عية  ن) حصة  (51 الرحموني)

السيد) ( لف2ئدة) حصة  (111 أصل)

شتنبر) (12 علي الرحموني بت2ضيخ) )ة))

.2121

نوضدين) )ة)) السيد) تفويت 

اجتم2عية  ن) حصة  (51 الرحموني)

)ة)) السيد) ( 111)حصة لف2ئدة) أصل)

شتنبر) (12 بت2ضيخ) الرحموني   حمد 

.2121

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241527.

573I

gestoria siham

ف2حي تراف

)FAHI TRAV( 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gestoria siham

 EL(JADIDAlot(hakima(N°131 ،

24111، الجديدة املغرب

ف2حي تراف )FAHI TRAV) شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الرقم 144 
زنقة  حمد سميحة اق2 ة جوهرة 

 حمد سميحة الط2بق 6 الشقة 36 

- 21311 الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

494885

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

ف2حي) (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.(FAHI TRAV((تراف
غرض الشركة بإيج2ز):) ق2ول

بيع  واد البن2ء

اشغ2ل البن2ء

تج2ضة

نقل البر2ئع)

نقل االشخ2ص

كراء)املعدات االلية

خد 2ت  تنوعة

 واد التنريف

الرقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
اق2 ة) سميحة  زنقة  حمد  (144

 6 الط2بق) سميحة  جوهرة  حمد 

البير2ء) الداض  (21311 (- (36 الشقة)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد القب2بي فت2ح):))511)حصة)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: هش2م) العي2�سي  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد القب2بي فت2ح):)511)بقيمة)
111)دضهم.

 511 (: هش2م) العي2�سي  السيد 
بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) فت2ح  القب2بي  السيد 
تجزئة بسمة الرقم)9)الط2بق السفلي))

24111)الجديدة املغرب.
السيد العي2�سي هش2م عنوانه)ا))
الرقم)2)تجزئة الغد)24111)الجديدة)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) فت2ح  القب2بي  السيد 
تجزئة بسمة الرقم)9)الط2بق السفلي)

24111)الجديدة املغرب
السيد العي2�سي هش2م عنوانه)ا))
الرقم)2)تجزئة الغد)24111)الجديدة)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 18 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)11359.
574I

AMIATIS CONSEIL

TEX FRERES
إعال9  تعدد القراضات

AMIATIS CONSEIL
اق2 ة الحديقة ٬الط2بق الث2لث٬ 
 كتب 53 ٬طريق الرب2ط ٬عي9 
السبع ، 21111، الداض البير2ء 

املغرب
TEX FRERES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: الداض 
البير2ء ، تجزئة بن2م ال كراسيوز ، 
قطعة 41-42 ، املنطقة الصن2عية، 
سيد1 البرنو�سي - - الداض البير2ء 

املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.91227

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)18) 2ضس)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:11 ضقم) قراض 

التأكيد على الوالية الح2لية) (•  2يلي:)

للمسيرالوحيد السيد  صطفى وشع،)

 غربي)،) زداد بت2ضيخ)11/31/1957،)

 قيم في الداض البير2ء)،)حي السع2دة)
البرنو�سي،) (، (37 ضقم) (، (16 زنقة) (،

 B ضقم) الوطنية  للبط2قة  ح2 ل 
لـمدة غير  حدود.)ستكو9) (.429398

الشركة  لتز ة ق2نوني2 تج2ه األطراف)

به2) املتعلقة  األعم2ل  لجميع  االخرى 

للسيد) الوحيد  التوقيع  خالل   ن 

 صطفى وشع.)يصرح املسير الوحيد)

هذا) يقبل  أنه  (، به) يتعلق  فيم2  (،

أ1) يوجد  ال  أنه  ،) وضًح2  التعيي9)

تع2ضض أو حظر  ن تلق2ء)نفسه يمكن)

أ9 يمنع هذا التعيي9.

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:43 ضقم) بند 

 2يلي:)التسيير

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 24 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)771563.

575I

CONSEILS EVERNAGE

ARCHIBRANDS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

ARCHIBRANDS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا9  قره2 االجتم2عي اق2 ة 
ت2دضاكتي  حل 15 ش2ضع  وال1 عبد 

هللا  - 41111  راكش املغرب.
تغيير تسمية الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 -
الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
 2121 16) 2ضس) في) املؤضخ 
الشركة  ن) تسمية  تغيير  تم 
 »RE STILE«(إلى(»ARCHIBRANDS«
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
31) 2ضس) بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)122479.

576I

AMIATIS CONSEIL

 SOCIETE INDUSTRIELLE  
 DE PRODUCTION DES

CAHIERS )الشركة الصناعية 
إلنتاج الدفاتر)

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL
اق2 ة الحديقة ٬الط2بق الث2لث٬ 
 كتب 53 ٬طريق الرب2ط ٬عي9 
السبع ، 21111، الداض البير2ء 

املغرب
 SOCIETE INDUSTRIELLE DE  
 PRODUCTION DES CAHIERS
)الشركة الصن2عية إلنت2ج الدف2تر) 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 68 ش2ضع 
 وال1 إسم2عيل، الط2بق األول، 
الصخوض السوداء - 21111 الداض 

البير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

497147
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 23) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(((: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 SOCIETE INDUSTRIELLE DE

 PRODUCTION DES CAHIERS

)الشركة الصن2عية إلنت2ج الدف2تر).

الغرض) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

 ن الشركة هو في كل  ن املغرب وفي)

جميع البلدا9 األخرى:

وتوزيع) وتسويق  تصنيع  (-

الكراس2ت املدضسية وغيره2.

تحويل الوضق والكرتو9 أي2 ك92) (-

نوعه.

-)تصنيع وتوزيع اليو ي2ت.

-)صن2عة أغلفة الكرتو9 والوضق.

وتوزيع) وتصنيع  استيراد  (-

الحق2ئب املدضسية.

-)شراء)وبيع وتمثيل جميع أدوات)

واللوازم) املكتبي  واألث2ث  ( املكتب2ت)

املدضسية)؛

استيراد وتسويق وتوزيع جميع) (-

اللوازم املدضسية واملكتبية.

-)القي2م بجميع عملي2ت التصنيع)

والتجهيز والصن2عة والتخزين لجميع)

أنواع املنتج2ت واألشي2ء.

وطب2عة) ونشر  وتوزيع  طب2عة  (-

وبيع  صنف2ت الكت2ب واملوسيقيي9)

جميع) واستخدام  والنق2شي9 

العلمية) املعرفة  لنشر  التقني2ت 

واألدبية وغيره2.

أ1) تشغيل  أو  اقتن2ء) أو  إنش2ء) (-

عملي2ت نشر أو تسويق أو سمسرة أو)

توزيع لجميع الصحف واملطبوع2ت)

أو) اإلعال ية  الدوضي2ت  أو  اليو ية 

والعلمية) والتقنية  الفنية  األدبية 

وجميع) (، وامل2لية) واالقتص2دية 

األعم2ل والكتب واملجالت والكتيب2ت)

،) صوضة) ،) جالت) ،) لصق2ت)

وغيره2)؛

البريدية) البط2ق2ت  جميع  (-

والصوض.

-)استيراد وتوزيع األلع2ب.

املفروش2ت) وتوزيع  استيراد  (-

املنزلية.

والبيع) والتصدير  االستيراد  (-
والشحن والتمثيل والتج2ضة) والشراء)
املنتج2ت) لجميع  ع2م  بشكل 

والخد 2ت)؛
املش2ضكة في جميع األشك2ل بم2) (-
في ذلك االند 2ج في جميع الشرك2ت)
أو االتح2دات والجمعي2ت األخرى التي)
إنش2ؤه2) سيتم  التي  أو  إنش2ؤه2  تم 

بهدف  م2ثل أو ذ1 صلة)؛
براءات) جميع  على  الحصول  (-
والعملي2ت) والتراخيص  االختراع 
واستخدا ه2) التج2ضية  والعال 2ت 
جميع) و نح  (، أو  س2همته2) ونقله2 

تراخيص التشغيل)؛
الستيراد) املب2شر  التنفيذ  (-
البر2ئع التي ق2 ت بتأ ينه2 أو ضم92)

التمثيل الحصر1 له2)؛
والتركيب) والتطوير  البن2ء) (-
والتأجير قصير األجل أو طويل األجل)
،)أل1  بنى) ،) ع أو بدو9 وعد ب2لبيع)
،)سواء)تم بن2ؤه أم ال)،)والذ1 يمكن)
األشك2ل) شكل  ن  بأ1  استخدا ه 
الحتي2ج2ت وأعم2ل الشركة.)وكذلك)
والصن2عية) التج2ضية  األصول  جميع 
الصن2عية) املنشآت  وجميع  واألث2ث 

والتج2ضية)؛
(، والبيع) (، والشراء) (، املت2جرة) (-
وسيلة) بأ1  (، والتسويق) والتوزيع 
والبر2ئع) املنتج2ت  لجميع  (، ك2نت)

 ن أ1 نوع)؛
الخد 2ت) تقديم  تحقيق  (-
اختالف) على  واألعم2ل  والدضاسة 

أنواعه2.
أو) سلعة  أ1  وتصدير  استيراد  (-
 نتج أو سلعة أو  2دة أو  عدات  ن)

أ1 نوع؛
وتطوير) وتمثيل  وتصنيع  بيع  (-

جميع امل2ضك2ت املحلية والع2ملية.
امل2ضك2ت) ك2فة  وتمثيل  تشغيل  (-

الع2ملية في املغرب.
في) وك2الت  أو  فروع  إحداث  (-

املغرب وفي الخ2ضج..
68)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)
األول،) الط2بق  إسم2عيل،)  وال1 
الداض) (21111 (- السوداء) الصخوض 

البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 911 ( الشركة املطبعة العصرية):)

حصة بقيمة)111,11)دضهم للحصة).

حصة) (111 ( (: اتبر) نبيل  السيد 

بقيمة)111,11)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

العصرية) املطبعة  الشركة 

عنوانه)ا))68)ش2ضع  وال1 إسم2عيل،)

الداض) (21111 السوداء) الصخوض 

البير2ء)املغرب.

تجزئة) السيد نبيل اتبر عنوانه)ا))
 95 ضقم) (، (11 زنقة) (،  وال1 إدضيس)

البير2ء) الداض  (21111 ك2ليفوضني2) (،

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

تجزئة) السيد نبيل اتبر عنوانه)ا))
 95 ضقم) (، (11 زنقة) (،  وال1 إدضيس)

البير2ء) الداض  (21111 ك2ليفوضني2) (،

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 31 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)772756.

577I

وين إكسبير

FIKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

وين إكسبير

25 زنقة عبد الكريم الديوض1 الداض 

البير2ء، 21111، الداض البير2ء 

املغرب

FIKA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 147 ش2ضع 

املق2و ة اق2 ة AFA الط2بق 2 الشقة 

22  - 21811 الداضالبير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



9941 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

492193

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

.FIKA(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

جميع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

وقود  ن  ق2هي) أنشطة  حطة 

، ت2جر  حلية) ،سوبر  2ضكت)

و ط2عم  تنوعة).

اداضة وتسيير  حطة وقود.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)147)ش2ضع)

املق2و ة اق2 ة)AFA)الط2بق)2)الشقة)

22))-)21811)الداضالبير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

االدضي�سي) توفيق  احمد  السيد 
اق2 ة) حني9  زنقة  (7 عنوانه)ا))

 21811 ضاسي9) حي  اسم2عيل 

الداضالبير2ء)املغرب.

توفيق) الزهراء) ف2طمة  السيدة 

تجزئة الدوليز) (7 االدضي�سي عنوانه)ا))

انف2)21253)الداضالبير2ء)املغرب.

االدضي�سي) توفيق  س2ضة  السيدة 
اق2 ة) حني9  زنقة  (7 عنوانه)ا))

 21811 ضاسي9) حي  اسم2عيل 

الداضالبير2ء)املغرب.

االدضي�سي) توفيق  حمزة  السيد 

عي9) تجزئة سندب2د  (138 عنوانه)ا))

الدئ2ب))21253)الداضالبير2ء)املغرب.

السيد اسم2عيل توفيق االدضي�سي)
 75115 زنقة لكوضب) ( (41 عنوانه)ا))

الداضالبير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

توفيق) الزهراء) ف2طمة  السيدة 

تجزئة الدوليز) (7 االدضي�سي عنوانه)ا))

انف2)21253)الداضالبير2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

فبراير)2121)تحت ضقم)767714.

578I

MOGADOR GESTION

TASTRA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

TASTRA شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 61 

الط2بق األول تجزئة ت2فوكت ا تداد 

الصويرة 44111 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

5653

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (26

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.TASTRA

:) ق2ول في) غرض الشركة بإيج2ز)

أشغ2ل البن2ء.

 61 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

الط2بق األول تجزئة ت2فوكت ا تداد)

الصويرة)44111)الصويرة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: جرتي) السيد  حمد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) جرتي  السيد  حمد 
 44111 ا تداد) ت2فوكت  تجزئة  (61

الصويرة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) جرتي  السيد  حمد 
 44111 ا تداد) ت2فوكت  تجزئة  (61

الصويرة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لصويرة))بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)تحت ضقم)139/2121.

579I

)إئتم2ني البدض

سبرد
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتم2ني البدض
ش2ضع املق2و ة عم2ضة أك2يمد9 حرف 
أ 1 شقة 14  راكش ، 411111، 

 راكش املغرب
سبرد  شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي داض 
السعدة 2 عم2ضة 15  كتب 1 

 راكش  - 41111  راكش اململكة 
املغربية

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
122581

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (15
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2):)سبرد).
أعم2ل) ( (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

 تنوعة أو  ق2ول إنش2ءات.
داض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
السعدة)2)عم2ضة)15) كتب)1) راكش))

-)41111) راكش اململكة املغربية.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد عبد الواحد البوض):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
البوض) الواحد  عبد  السيد 
أيت) الط2لب  أيت  دواض  عنوانه)ا))
41111) راكش) ( أحكيم أبدو التو ة)

اململكة املغربية.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
البوض) الواحد  عبد  السيد 
أيت) الط2لب  أيت  دواض  عنوانه)ا))
41111) راكش) ( أحكيم أبدو التو ة)

اململكة املغربية
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)4143.

581I

MOGADOR GESTION

ZAL.TRA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC
ZAL.TRA شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9942

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  ركز 

ايت داود اقليم الصويرة 44111 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

5655

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (18

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

ZAL. (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.TRA

:) ق2ول في) غرض الشركة بإيج2ز)

أشغ2ل البن2ء.

عنوا9 املقر االجتم2عي):) ركز ايت)

داود اقليم الصويرة)44111)الصويرة)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد الزليم الحسي9)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد الزليم الحسي9 عنوانه)ا))

داود)) ايت  او زيل  اوخريب  دواض 

44111)الصويرة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد الزليم الحسي9 عنوانه)ا))

داود)) ايت  او زيل  اوخريب  دواض 

44111)الصويرة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لصويرة))بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)تحت ضقم)141/2121.

581I

JIYAR JAOUAD

IRRIBER SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

IRRIBER SARL AU شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض 

الساللي سوق الخميس  داغ برك92 - 
63311 برك92 املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.2575
الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
املؤضخ في)19)نونبر)2119)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
»دواض الساللي سوق الخميس  داغ)
إلى) املغرب«) برك92  (63311 (- برك92)
»ضقم)28)زنقة)6)حي بوهديلة برك92)-)

63311)برك92))املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (24 بت2ضيخ) ( ببرك92) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)539/2121.
582I

AFRODITA

CABOT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

CABOT SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 31 زنقة 
القصبة )بالصيو أحراض) - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
115699

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.CABOT SARL
أس2س2:) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

تسيير داض الري2فة
الكراء،) االقتن2ء،) البن2ء،) (-
أو  جموعة) الفن2دق  لكل  البيع 
لكل) بيع أو الكراء) اقتن2ء،) سي2حية،)
العملي2ت،) لهذه  الرروضية  االضا�سي 
لكل) التج2ض1  واالستغالل  التسيير 
الري2فة،) داض  الفن2دق،)  جموع2ت 
شواطئ،) للعطالت،) وقرى  فن2دق 
االستقب2الت،) ع2ئلية،) ركز  فن2دق 
كل) أو  نزل،) ط2عم   س2كن 

املؤسس2ت االخرى املم2ثلة له2.
السي2حي) االنع2ش  (- (-

والعق2ض1 بصفة ع2 ة.
ب2لفوائد) أو  ب2ملش2ضكة  -االخذ 
املق2والت) أو  الشرك2ت  كل  داخل 

املم2ثلة أو املختلفة
العملي2ت) كل  عمو 2:) أكثر 
التج2ضية،)الصن2عية،)العق2ضية والغير)
عالقة) له2  التي  وامل2لية  العق2ضية 
 ب2شرة أو غير  ب2شرة بأحد االهداف)
الس2لفة الذكر أو التي  ن شأنه2 أ9)

تس2هم في تنمية الشركة.
زنقة) (31 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
 91111 (- أحراض)) )بالصيو  القصبة)

طنجة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
حصة) (511 ( (: السيد جيوم ضوك2)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيدة جولي نبوت):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

 35 السيد جيوم ضوك2 عنوانه)ا))

 91111 -) رش92) صواض) بني  زنقة 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) نبوت  جولي  السيدة 

 91111 35)زنقة بني صواض)-) رش92)

طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

 35 السيد جيوم ضوك2 عنوانه)ا))

 91111 -) رش92) صواض) بني  زنقة 

طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)14212336955.

583I

GLOBE FIDUCIAIRE

VALIATRAV MEDIA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE

14  ش2ضع الزضقطوني الط2بق 9 ضقم 

18 ، 21111، الداض البير2ء املغرب

VALIATRAV MEDIA شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 96 

ش2ضع انف٫2 الط2بق 9 ضقم 91 الداض 

البير2ء - 21111 الداض البير2ء 

املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.452421

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 أبريل) (15 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

عبداللطيف) )ة)) السيد) تفويت 

اجتم2عية  ن) حصة  (1.111 الهيل)

أصل)1.111)حصة لف2ئدة))السيد))ة))

ضض2)))حلمي بت2ضيخ)15)أبريل)2121.
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ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775148.
584I

ste(cofiguer(sarl

STE ANAS DOH SARL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE ANAS DOH SARL  شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  ضقم 142 
ش2ضع  حمد الخ2 س عم2ضة ايزم  - 

35111 جرسيف املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.1311

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
املؤضخ في)16)فبراير)2121)تم))تحويل))
املقر االجتم2عي الح2لي للشركة  ن)»)
ضقم)142)ش2ضع  حمد الخ2 س عم2ضة)
ايزم))-)35111)جرسيف املغرب«)إلى)
(- 17جرسيف) ضقم) بخوشة  »تجزئة 

35111)جرسيف))))املغرب)».
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)تحت ضقم)1165/2121.
585I

LOCATOURI
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LOCATOURI شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 61 ش2ضع 
يوغوزالفي2  مر الغندوض1 عم2ضة ف 

ضقم 7 - 41111  راكش  املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.42659

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 أكتوبر) (12 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

 GAUCHOS )ة)) السيد) تفويت 

GROUP INC 111)حصة اجتم2عية)

)السيد) 111)حصة لف2ئدة)  ن أصل)

أكتوبر) (12 نح2س بت2ضيخ) ( عزيز) )ة))

.2121

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

ين2ير) (19 بت2ضيخ) ( بمراكش) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)331.

586I

FLASH ECONOMIE

GYPTEC 

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

ضفع ضأسم2ل الشركة

GYPTEC

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

 ضأسم2له3861111:2 دضهم

  قره2 اإلجتم2عي :إق2 ة السالم 

عم2ضة ضقم 43 الط2بق 4 ش2ضع جبر9 

خليل جبرا9 -  الجديدة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

16143

ضفع ضأسم2ل الشركة

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ بت2ضيخ)12)أبريل)2121)قرض

)ضفع ضأسم2ل الشركة  ن)511111 

دضهم))إلى)3861111)دضهم

التقسيم الجديد للحصص:

 38611 بلبوير) اللطيف  عبد 

حصة)

3) ن النظ2م) و) (2 تعديل الفصل)

األس2�سي للشركة)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

19)أبريل) االبتدائية ب2لجديدة بت2ضيخ)

2121)تحت ضقم)26329

587I

MOUSSAOUI HAJJI

ALI RHISS CONSULTING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
ALI RHISS CONSULTING  شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي طريق 
الريص2ني عرب الصب2ح زيز  صندوق 

البريد 258 اضفود - 52211 أضفود 
املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
14787

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 18) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 ALI (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. RHISS CONSULTING
(: بإيج2ز) الشركة  غرض 

تسييراالستغالل الفالحي).
االستغالل الفالحي).

تسويق املنتوج2ت الفالحية)..
طريق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الريص2ني عرب الصب2ح زيز))صندوق)
أضفود) (52211 (- اضفود) (258 البريد)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد علي غيس):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد علي غيس عنوانه)ا))ش2ضع)

 وال1 اسم2عيل اضفود)52211)اضفود)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد علي غيس عنوانه)ا))ش2ضع)

 وال1 اسم2عيل اضفود)52211)اضفود)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 21 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)531.

588I

fiduciaire(capital(orient

SABHI CASH
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE

 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc

SABHI CASH شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  طريق 

سيد1  ع2فة تجزئة توفيق ضقم 42 

- 61111 وجدة املغرب 

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

37183

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 19) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 SABHI(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.CASH
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تحويل) (- (: غرض الشركة بإيج2ز)
األ وال

-)وسيط تج2ض1.
طريق) ( (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 42 سيد1  ع2فة تجزئة توفيق ضقم)

-)61111)وجدة املغرب).
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: السيدة أعيش خديجة)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيدة أعيش خديجة عنوانه)ا))

وجدة)61111)وجدة املغرب).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا))) صبحي  فدوى  السيدة 
  53 ضقم) املشك2ة  زنقة  االندلس  حي 

61111)وجدة املغرب)
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1549.
589I

MOGADOR GESTION

OBJETS TROUVES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC
OBJETS TROUVES شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 31 
زنقة السق2لة  الصويرة 44111 

الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
5647

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 دجنبر) (21

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.OBJETS TROUVES

بيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املنتوج2ت الحرفية.

 31 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

 44111 الصويرة) ( السق2لة) زنقة 

الصويرة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 61.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 BRIGITTE السيدة)

BEVILACQUA :  611)حصة بقيمة)

111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

 BRIGITTE السيدة)

دواض) عنوانه)ا)) (BEVILACQUA

الصويرة) (44111 الصويرة) الغزوة 

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

 BRIGITTE السيدة)

دواض) عنوانه)ا)) (BEVILACQUA

الصويرة) (44111 الصويرة) الغزوة 

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لصويرة))بت2ضيخ)13)أبريل)

2121)تحت ضقم)132/2121.

591I

ائتم2نية لرفيد

SOUFIAN DE PEINTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش2ط الشركة)

ائتم2نية لرفيد
ش2ضع  2لك ابن  رحل’ زنقة طنجة, 
عم2ضة املحيط, ط2بق الث2ني ضقم:14 

، 92111، العرائش املغرب
SOUFIAN DE PEINTURE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 االجتم2عي تجزئة 

شعب92 2 ضقم 653 تجزئة شعب92 2 
ضقم 653 92111 العرائش املغرب.

توسيع نش2ط الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.1837
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 أبريل) (19 في) املؤضخ 
نش2ط) إلى  الت2لية  األنشطة  إض2فة 

الشركة الح2لي):
 يك2نيكي,)قطع الغي2ض,)التشخيص)

صفيحة  عدنية,)هوائي.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية ب2لعرائش))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)491.
591I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE EL YOUBI PRIVATE
 SMART SCHOOL »ELYPSS«

SARL  a associe unique
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلو9  

 ك2تب أشرف،   كتب  14 الط2بق  
FES MAROC ،31111 ، 2  ف2س
 SOCIETE EL YOUBI PRIVATE
 SMART(SCHOOL »ELYPSS«
SARL  a(associe(unique شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 
الرج2ء 3 اوالد الطيب قطعة أ1 
 تجر ضقم ا ف2س - 31123 ف2س 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67527

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 SOCIETE EL YOUBI PRIVATE

 SMART( SCHOOL( »ELYPSS«

.SARL  a associe unique

:) ؤسسة) غرض الشركة بإيج2ز)

التعليم الخ2ص).

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الرج2ء)3)اوالد الطيب قطعة أ1) تجر)
ضقم ا ف2س)-)31123)ف2س املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: بلق2سم) اليوبي  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) بلق2سم  اليوبي  السيد 

ف2س) الطيب  اوالد  (3 الرج2ء) تجزئة 

31111)ف2س املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

 463 السيد اليوبي زيد عنوانه)ا))

 51111 املنصوض  كن2س) تجزئة 

 كن2س املغرب)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)2111.

592I
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CSN MAROC

جولييت ا شوكوال

JULIETTE ET CHOCOLAT 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي9  سير جديد للشركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

 JULIETTE جولييت ا شوكوال
ET CHOCOLAT   شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

 IMM 1 وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي
 ANG MED VI ET MY HASSAN

N°3 - 40020  راكش املغرب.
تعيي9  سير جديد للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.55921

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تم تعيي9) (2121 أبريل) (12 املؤضخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد   سير 

الركراكي كم2ل كمسير وحيد
تبع2 إلق2لة  سير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)122942.
593I

ائتم2نية لرفيد

SOUFIAN DE PEINTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

ائتم2نية لرفيد
ش2ضع  2لك ابن  رحل’ زنقة طنجة, 
عم2ضة املحيط, ط2بق الث2ني ضقم:14 

، 92111، العرائش املغرب
SOUFIAN DE PEINTURE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

شعب92 2 ضقم 655 تجزئة شعب92 2 
ضقم 655 92111 العرائش املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.1837

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)19)أبريل)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
تجزئة) (655 ضقم) (2 شعب92) »تجزئة 
شعب92)2)ضقم)655 92111)العرائش)
ضقم) (2 شعب92) »تجزئة  إلى) املغرب«)
 653 ضقم) (2 شعب92) تجزئة  (653

92111)العرائش))املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لعرائش))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)491.

594I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

PROALGA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT(EL(MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER(ETAGE(DEROUA ،
26200، BERRECHID(MAROC
PROALGA شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 31 
زنقة عمر الريفي شقة 1 الط2بق 

االول الداض البير2ء الداض البير2ء 
26111 الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
499149

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.PROALGA
االنع2ش) (: غرض الشركة بإيج2ز)

العق2ض1).

 31 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
الط2بق) (1 شقة) الريفي  عمر  زنقة 

البير2ء) الداض  البير2ء) الداض  االول 

26111)الداض البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 5.111 ( (: ( السيد اس2 ة الشليكي)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد اس2 ة الشليكي))عنوانه)ا))

111)تجزئة الوحدة)1)بلوك د الدضوة)

26211))برشيد املغرب).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد اس2 ة الشليكي))عنوانه)ا))

111)تجزئة الوحدة)1)بلوك د الدضوة)

26211))برشيد املغرب)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 15 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)-.

595I

societe menara marrakech conseil plus

 SOCIETE UKPERI PERI
ORIGINAL

إعال9  تعدد القراضات

 societe menara marrakech

conseil plus

 resdidence(dar(saada(II(IMM. 15

 BUREAU(N°1 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 SOCIETE UKPERI PERI

ORIGINAL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي:  تجر قي 

الط2بق االض�سي  بنى 8 ش2ضع عبد 

الكريم الخط2بي  راكش - 41111 

 راكش املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.111491

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

تم اتخ2ذ) (2121 يونيو) (19 املؤضخ في)

القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

 SPICY (** التج2ض1) االسم  اعتم2د 

**(PLATE

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

دضهم) (111 بسعر) سهم2  (61 بيع)

 6111.11 للسهم ا1 اجم2لي السعر)

دضهم للسيد غ12  نهل لص2لح السيد)

خ92  حمد عمرا9

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

وافقت الجمعية الع2 ة غير الع2دية)

غ12  نه2ل) (/ السيد) استق2لة  على 

عمرا9  ن) خ92  حمد  (/ والسيد)

واملص2دقة) (،(Cogérance(التسير

عصمت عرف92) (/ على تعيي9 السيد)

غير) لفترة  للشركة  وحيد  كمسير 

 حدودة.)وب2لت2لي)،)سيتم أيًر2 إداضة)

قبل) فقط  ن  وتسيريه2  الشركة 

عرف92) عصمت  السيد  ( الشريك)

وأ9 توقيعه فقط هو ص2لح لجميع)

العملي2ت املتعلقة ب2إلداضة بم2 في ذلك)

الحس2ب2ت املصرفية

قراض ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)

دضهم) (111 بسعر) سهم  (211 بيع)

 21.111 للواحد ا1 السعر االجم2لي)

عمرا9) خ92  حمد  للسيد  دضهم 

لص2لح السيد عصمت عرف92

قراض ضقم)5:)الذ1 ينص على  2يلي:)

ص2دقت الجمعية الع2 ة غير الع2دية)

على انتق2ل الشكل الق2نوني للشركة)

ذات  سئولية  حدودة) شركة   ن 

ذات  سئولية) شركة  إلى  (»SARL«

 »SARL AU«(حدودة لشريك وحيد 

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:1 ضقم) بند 

)شركة ذات) الشكل الق2نوني) (  2يلي:)

 سئولية  حدودة  ع لشريك وحيد)

 »SARL AU«

بند ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

 SPICY (** التج2ض1) االسم  اعتم2د 

**(PLATE
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بند ضقم)6:)الذ1 ينص على  2يلي:)
املذكوض) الشريك  قدم   س2هم2ت 
النحو) على  للشركة  أدن2ه  س2همة 
عرف92) عصمت  السيد  (- ( الت2لي:)
100،000.00)دضهم))أ1  2  جموعه)
يس2و1) إجم2لي  دضهم  (100،000.00

 بلغ ضأس امل2ل املوضح أدن2ه.
بند ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:)
تم تحديد ضأس امل2ل بمبلغ  2ئة ألف)
يمثل) دضهم)) (100،000.00( دضهم)
إلى) وهي  قسمة  امل2ل.) ضأس  إجم2لي 
دضهم) بم2ئة  ((1،000( سهم) ألف 
كل  نه2  كتتب) دضهم)) (111.11(
وكله2) (، ب2لك2 ل) و دفوع  ب2لك2 ل 
السيد) الوحيد  للمس2هم   خصصة 
أ9) صراحة  ُيعلن  عرف92.) عصمت 
سهم تمثل ضأس  2ل الشركة) (1111
عرف92) السيد عصمت  وهي  لك  (،
جميًع2) وأنهم  الوحيد  الشريك  (،

 دفوعة ب2لك2 ل.
على) ينص  الذ1  (:14 ضقم) بند 
 2يلي:)تعيي9 السيد)/)عصمت عرف92)
غير) لفترة  للشركة  وحيد  كمسير 

 حدودة.
على) ينص  الذ1  (:16 ضقم) بند 
إداضة الشركة وتسيريه2 فقط) (  2يلي:)
عصمت) السيد  ( الشريك) قبل   ن 
عرف92 وأ9 توقيعه فقط هو ص2لح)
لجميع العملي2ت املتعلقة ب2إلداضة بم2)

في ذلك الحس2ب2ت املصرفية
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (11 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم بفف115321.
597I

nador conseil sarl au

MORIDIS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي9  سير جديد للشركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
MORIDIS    شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي بني سيدال 

لوط2 ضقم 5/1 زغنغ92 - 62111 

الن2ظوض املغرب.

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.21215

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تم تعيي9) (2121 فبراير) (24 املؤضخ في)

 سير جديد للشركة السيد)ة)))حسن)

ب2شو و نمير عبد العزيز))كمسير آخر

تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)15) 2ضس)

2121)تحت ضقم)535.

598I

sud ocean conseil

ماري رواد ترونسبور
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

sud ocean conseil

agadir ، 80060، agadir(maroc

 2ض1 ضواد ترونسبوض  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 252 ش2ضع 

ابن الهيتم الحي الصن2عي انزك92  

اك2دير 81161 اك2دير  املغرب .

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.21913

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)18) 2ضس)2121)تم))تحويل))

للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

»252)ش2ضع ابن الهيتم الحي الصن2عي)

انزك92))اك2دير)81161)اك2دير))املغرب)

»)إلى)»عم2ضة يسرى حي الحسني زنقة)

ضقم) املكتب  الت2لت  الط2بق   راكش 

اك2دير)) (81161 اك2دير) ( انزك92) (12

املغرب)».

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

18) 2ضس) بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2نزك92)

2121)تحت ضقم)688/2121.

599I

MOUSSAOUI HAJJI

SAW TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
SAW TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي قصر والد 
علي جم2عة عرب صب2ح زيز اضفود - 

52211 أضفود املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

14789
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 SAW (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.TRADING
غرض الشركة بإيج2ز):)

استغالل املع2د9
بيع املع2د9

استيراد وتصدير.
عنوا9 املقر االجتم2عي):)قصر والد)
(- علي جم2عة عرب صب2ح زيز اضفود)

52211)أضفود املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 331 ( (: الصبر1) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
اكوجيل:)) عبدالرحم92  السيد 
331)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.
السيد طويل ويلي2م):))341)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الصبر1 عنوانه)ا)) السيد سعيد 
الجديد) الحي  ادضيس  ش2ضع  وال1 

اضفود))52211)اضفود املغرب.
اكوجيل)) عبدالرحم92  السيد 
بن2ني) الجياللي  ش2ضع  (16 عنوانه)ا))
الريش) (52411 يش) الر  املسيرة  حي 

املغرب.
عنوانه)ا)) ويلي2م  طويل  السيد 
غول95881  دو  ج2ل  زنقة  ( (115
انغي92 لي الي9))95881)انغي92 لي الي9)

فرنس2.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الصبر1 عنوانه)ا)) السيد سعيد 
الجديد) الحي  ادضيس  ش2ضع  وال1 

اضفود))52211)اضفود املغرب
اكوجيل)) عبدالرحم92  السيد 
عنوانه)ا))16)ش2ضع الجياللي بن2ني حي)
املسيرة الر يش)52411)الريش املغرب
عنوانه)ا)) ويلي2م  طويل  السيد 
غول95881  دو  ج2ل  زنقة  ( (115
انغي92 لي الي9))95881)انغي92 لي الي9)

فرنس2
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)533.

611I

ste(cofiguer(sarl

STE A.E.O TRANS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE A.E.O TRANS شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي امللك 
املسمى خيرة 6 تجزئة حميدة - 

35111 جرسيف املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.5961
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الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
املؤضخ في)14)أبريل)2121)تم))تحويل))
للشركة) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
تجزئة) (6 خيرة) املسمى  »امللك   ن)
جرسيف املغرب«) (35111 (- حميدة)
الشقة) (3 »امللك املسمى طويس) إلى)
1)الط2بق االول تجزئة اليعقوبي) ضقم)

قديدس)-)35111)ت2زة))املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بت2زة) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)241.

611I

شركة أضين2س ملواد التنظيف

شركة أريناس ملواد التنظيف
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة أضين2س ملواد التنظيف
تفرسيت الدضيوش، 62235، 

الدضيوش املغرب
شركة أضين2س ملواد التنظيف 

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تفرسيت  
الدضيوش 62235 الدضيوش املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
275

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 19) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

أضين2س ملواد التنظيف.
غرض الشركة بإيج2ز):)إنت2ج وبيع)

 واد التنظيف والتعقيم.
:)تفرسيت)) عنوا9 املقر االجتم2عي)

الدضيوش)62235)الدضيوش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 111 ( (: اجي2ش) السيد  حمد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) أجي2ش  السيد  حمد 
تفرسيت)62235)الدضيوش املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) أجي2ش  السيد  حمد 
تفرسيت)62235)الدضيوش املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 23 بت2ضيخ) ( ب2لدضيوش) االبتدائية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)115.

612I

HELP ENTREPRISE

GMRJ TRANSPORT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

HELP ENTREPRISE
 23RUE(BOURED 2EME(ETG
 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
GMRJ TRANSPORT شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دي2ض وف2ء 
زنقة 2 عم2ضة 44 ضقم 12 بوضن2زيل  - 

12391 الداض لبير2ء املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.466135

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 فبراير) (13 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
العزيز)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
 ستقيم)1.111)حصة اجتم2عية  ن)
السيد) ( لف2ئدة) حصة  (1.111 أصل)
فبراير) (12 كم2ل شرير1 بت2ضيخ) )ة))

.2121

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 31 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)772413.

614I

MOGADOR GESTION

DAR JOUJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

DAR JOUJ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض 

احش2ش جم2عة سيد1 ك2وكي تمن2ض 

سيد1 ك2وكي  الصويرة 44111 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

5651

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 19) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 DAR (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.JOUJ

:) ق2ول في) غرض الشركة بإيج2ز)

تسيير العملي2ت التج2ضية و الخد 2تية)

)داض الري2فة).

دواض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

احش2ش جم2عة سيد1 ك2وكي تمن2ض)

 44111 الصويرة) ( ك2وكي) سيد1 

الصويرة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 31.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 CHRISTELLE السيدة)

 FRANCOISE LOIC GOUELIBO

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (:  123

للحصة.

 MATTHIEU PIERRE السيد)

بقيمة) حصة  (HURTAUD  :  123

111)دضهم للحصة).

 MARIE CLAUDE السيدة)

 JEANNINE MARTINE

GOUELIBO :  54)حصة بقيمة)111 

دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

 CHRISTELLE السيدة)

 FRANCOISE LOIC GOUELIBO

الرونق)) تجزئة  (277 ضقم) عنوانه)ا))

44111)الصويرة املغرب.

 MATTHIEU PIERRE السيد)

 277 ضقم) عنوانه)ا)) ( (HURTAUD

الصويرة) (44111 ( الرونق) تجزئة 

املغرب.

 MARIE CLAUDE السيدة)

 JEANNINE MARTINE GOUELIBO

 RUE SAINTE ANNE  1 عنوانه)ا))

BREHAND 22511)فرنس2.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

 MATTHIEU PIERRE السيد)

 277 ضقم) عنوانه)ا)) ( (HURTAUD

الصويرة) (44111 ( الرونق) تجزئة 

املغرب

 CHRISTELLE السيدة)

 FRANCOISE LOIC GOUELIBO

الرونق)) تجزئة  (277 ضقم) عنوانه)ا))

44111)الصويرة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لصويرة))بت2ضيخ)16)أبريل)

2121)تحت ضقم)136/2121.

615I



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9948

FLASH ECONOMIE

 RIAD AUTO-SYCLO
MOTORS

شركة املس2همة
قفل التصفية

RIAD(AUTO-SYCLO(MOTORS
ضي2ض اوطو سيكلو  وتوض

شركة  س2همة
ضأسم2له2 300.000،00 دضهم

املقر اإلجتم2عي 113 زنقة الش2وية 
الداض البير2ء

 RC(n° 281.047 / IF.
 n° 14432904 / ICE(n°

111132391111122
تصفية الشركة  

بمقت�سى الجمعية الع2 ة الع2دية)
 31 بت2ضيخ) ( املنعقدة) للمس2همي9 
 2ضس)2121)للشركة املسم2ة)»)ضي2ض)
فقد تقرض  2) (، اوطو سيكلو  وتوض.«)

يلي:
النه2ئي) الحس2ب  على  املوافقة 

لحل التصفية.
تبرئة ذ ة املصفي.

النه2ئية) التصفية  استنت2ج 
للشركة.

التشطيب  ن السجل التج2ض1.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
ب2لداض) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 
البير2ء)بت2ضيخ)22)ابريل)2121)تحت)

ضقم)775441.
قصد النشر و اإلعال9

616I

ائتم2نية لرفيد

SOUFIAN DE PEINTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

ائتم2نية لرفيد
ش2ضع  2لك ابن  رحل’ زنقة طنجة, 
عم2ضة املحيط, ط2بق الث2ني ضقم:14 

، 92111، العرائش املغرب
SOUFIAN DE PEINTURE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

شعب92 2 ضقم 653 تجزئة شعب92 2 
ضقم 653 92111 العرائش املغرب.

ضفع ضأسم2ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.1837
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
ضفع) تم  (2121 أبريل) (19 في) املؤضخ 
ضأسم2ل الشركة بمبلغ قدضه)»51.111 
إلى) دضهم«) (51.111« أ1  ن) دضهم«)
»111.111)دضهم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لعرائش))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)491.

618I

AFRIQUE HELP

AFRIQUE HELP
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFRIQUE HELP
64 زنقد عبدهللا املديوني الط2بق 

االول ، الشقة 2 ، 21181، 
الداضالبير2ء املغرب

AFRIQUE HELP شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 64 زنقة 
عبدهللا املديوني ، الط2بق االول ، 
الشقة 2 ، الداضالبير2ء  - 21181 

الداضالبير2ء  املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
495919

 18 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 فبراير)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.AFRIQUE HELP

(: بإيج2ز) الشركة  غرض 
 DÉPANNAGE ET ASSISTANCE

. TECHNIQUE
زنقة) (64 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
(، االول) الط2بق  (، املديوني) عبدهللا 
 21181 (- ( الداضالبير2ء) (، (2 الشقة)

الداضالبير2ء))املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
(-

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد عبدهللا لبقير1 عنوانه)ا))
39)دضب لعفو الداضالبير2ء) 16)زنقة)

21511)الداضالبير2ء))املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد عبدهللا لبقير1 عنوانه)ا))
39)دضب لعفو الداضالبير2ء) 16)زنقة)

21511)الداضالبير2ء))املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 17 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)11273.
619I

ائتم2نية لرفيد

SOUFIAN DE PEINTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

ائتم2نية لرفيد
ش2ضع  2لك ابن  رحل’ زنقة طنجة, 
عم2ضة املحيط, ط2بق الث2ني ضقم:14 

، 92111، العرائش املغرب
SOUFIAN DE PEINTURE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 
شعب92 2 ضقم 653 - 92111 

العرائش املغرب.
تعيي9  سير جديد للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.1837

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم تعيي9) (2121 18) 2ضس) املؤضخ في)
 سير جديد للشركة السيد)ة))البق2لي)

نسرين كمسير آخر.

تبع2 إلق2لة  سير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لعرائش))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)491.

611I

AUTO ENTREPRENEUR

   كيكين ديجيطال سولوشونز  

 KEIKEN DIGITAL

SOLUTIONS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AUTO ENTREPRENEUR

 CASABLANCA, HAY

 MOHAMMADI ، 20000،

casablanca maroc

   كيكي9 ديجيط2ل سولوشونز  

 KEIKEN DIGITAL SOLUTIONS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  زاوية 

ش2ضع عبداملو ن و زنقة سو ية، 

إق2 ة شهرزاد 3، الطبق الرابع، ضقم 

21، النخيل - 21111 الداضلبير2ء  

املغرب  

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

497385

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (19

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2):))))كيكي9)

 KEIKEN ( سولوشونز) ديجيط2ل 

.DIGITAL SOLUTIONS



9949 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

(: بإيج2ز) الشركة  غرض 

االستش2ضات في إداضة نظم املعلو 2ت)

و تصميم وتنفيذ نظم املعلو 2ت.
زاوية) ( (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

سو ية،) زنقة  و  عبداملو ن  ش2ضع 
إق2 ة شهرزاد)3،)الطبق الرابع،)ضقم)

الداضلبير2ء)) (21111 (- النخيل) (،21

املغرب)).

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 21.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

ديجيط2ل) كيكي9  ( ( ( الشركة)

سولوشونز):))211)حصة بقيمة)111 

دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

ديجيط2ل) كيكي9  ( ( ( الشركة)
بوينتي) زنقة  عنوانه)ا)) سولوشونز 

75118)ب2ضيس فرنس2.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد))جواد بينيشو عنوانه)ا))1 

ش2ضع جير ي9 تيليو9)91261))ب2ضيس)

فرنس2

) وال1 عبد هللا الفجراني) السيد)

حبيب) ابنه  ش2ضع  (3 عنوانه)ا))

 21111 املع2ضف) (، (3 الط2بق) (،

الداضلبير2ء))املغرب))

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 12 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)-.

612I

ائتم2نية لرفيد

SOUFIAN DE PEINTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتم2نية لرفيد

ش2ضع  2لك ابن  رحل’ زنقة طنجة, 

عم2ضة املحيط, ط2بق الث2ني ضقم:14 

، 92111، العرائش املغرب

SOUFIAN DE PEINTURE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

شعب92 2 ضقم 653 تجزئة شعب92 2 
ضقم 653 92111 العرائش املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.1837

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 أبريل) (19 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

سفي92) )ة)) السيد) تفويت 

اجتم2عية) حصة  (521 الكوض2�سي)

)السيد) 111)حصة لف2ئدة)  ن أصل)

18) 2ضس) نسرين البق2لي بت2ضيخ) )ة))

.2121

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية ب2لعرائش))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)491.

613I

AL ASSASSE AFFAIRES

BOUCHE.B SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ العم2ضة 15 الط2بق الث2ني 
زنقة سبو املدينة الجديدة  كن2س ، 

MEKNES MAROC ،775

BOUCHE.B SARL AU شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 6 
ضي2ض الزيتو9 الشطر أ بلوك 1 

عم2ضة أ  كن2س - 51111  كن2س 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

53153

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 نونبر) (26

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.BOUCHE.B SARL AU
املت2جرة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
(- املت2جرة) (- ب2لتقسيط) اللحوم  في 

االستيراد و التصدير.
 6 ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ضي2ض الزيتو9 الشطر أ بلوك)1)عم2ضة)

أ  كن2س)-)51111) كن2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
كيرا9) بن  الرحم92  عبد  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
كيرا9) بن  الرحم92  عبد  السيد 
عنوانه)ا))ايت عبد السالم ايت يعزم)
الح2جب) (51111 الح2جب) اكوضا1 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
كيرا9) بن  الرحم92  عبد  السيد 
عنوانه)ا))ايت عبد السالم ايت يعزم)
الح2جب) (51111 الح2جب) اكوضا1 

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)1991.
614I

kamil(affaires(consulting(group(sarl(au

TRAUMAMEC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 kamil(affaires(consulting(group
sarl au

 jnanat 3 operation(erac(n°19
 1er(etage(ainitti(marrakech ،

40000، marrakech(maroc

TRAUMAMEC شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الحديقة 

الكبرى بلوك س شقة ضقم 7 طريق 

ابن عيشة كليز  راكش - 41111 

 راكش املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

117997

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 أكتوبر) (12

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.TRAUMAMEC

ت2جر) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املعدات الطبية.

الحديقة) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

طريق) (7 الكبرى بلوك س شقة ضقم)

 41111 (- كليز  راكش) عيشة  ابن 

 راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: هياللي) خ2لد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد خ2لد هياللي عنوانه)ا))ايت)

 45811 بوا 92 بو 2لن دادس تنغير)

تنغير املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد خ2لد هياللي عنوانه)ا))ايت)

 45811 بوا 92 بو 2لن دادس تنغير)

تنغير املغرب.
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ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
نونبر) (19 بت2ضيخ) ( بمراكش) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)117111.
615I

وين إكسبير

EMOTION BOX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

وين إكسبير
25 زنقة عبد الكريم الديوض1 الداض 
البير2ء، 21111، الداض البير2ء 

املغرب
EMOTION BOX شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زاوية زنقة 
 و�سى بن نصير و زنقة لبوس الط2بق 

3  كتب 8 املع2ضيف - 21561 
الداضالبير2ء املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.188737
الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
املؤضخ في)17)دجنبر)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
»زاوية زنقة  و�سى بن نصير و زنقة)
املع2ضيف) (8 3) كتب) لبوس الط2بق)
إلى) املغرب«) الداضالبير2ء) (21561 (-
ي2سمي9) اق2 ة  غ2ند1  ش2ضع  (45«
(- ( (21211 ب) ص  (131 ضقم)  ك2زة 
21561)الداضالبير2ء))الداضالبير2ء«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 16 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

فبراير)2121)تحت ضقم)765841.
616I

وين إكسبير

ZIET PRODUCTIONًًً
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

وين إكسبير
25 زنقة عبد الكريم الديوض1 الداض 
البير2ء، 21111، الداض البير2ء 

املغرب

ZIET PRODUCTION شركة ذات  ًًً

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة 

 لروز بيش عم2ضة 17 شقة 129 

داض بوعزة  - 27223 الداضالبير2ء 

املغرب.
ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.418951

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم) (2121 ين2ير) (15 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

 11.111« أ1  ن) دضهم«) (311.111«

عن) دضهم«) (311.111« إلى) دضهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 16 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

فبراير)2121)تحت ضقم)765839.

619I

FIDUBAC SARL

أعراب إخوس
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162 كرض ش2ضع يوسف ابن ت2شفي9 

 NADOR، الشقة ضقم 11 الن2ضوض

62000، nador(maroc

أعراب إخوس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

اسعدين حد بني شيكر - 62111 

الن2ظوض  املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

22133

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
أعراب) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

إخوس.
-استيراد) (: غرض الشركة بإيج2ز)
املركب2ت) واستبدال  وتصدير 

املستهلكة
-تصنيع املركب2ت املستهلكة.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 62111 (- شيكر) بني  حد  اسعدين 

الن2ظوض))املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: اعراب) السيد  حمد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) اعراب  السيد  حمد 
 62111 الن2ظوض) شيكر  بني   ركز 

الن2ظوض))املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) اعراب  السيد  حمد 
 62111 الن2ظوض) شيكر  بني   ركز 

الن2ظوض))املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)14)أبريل)

2121)تحت ضقم)753.
621I

جيكو سيرفيس

MENJAB
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

جيكو سيرفيس
 bd zerktouni residence 412
 al(mahdi 402 bd(zerktouni
 residence(al(mahdi، 20010،

Casablanca املغرب
MENJAB شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : 81 زنقة 

الهدهد  - 21111 الداضالبير2ء 

املغرب.

قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

.179495

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تقرض) (2115 دجنبر) (31 في) املؤضخ 

MENJAB)شركة ذات  سؤولية) حل)

 حدودة ذات الشريك الوحيد  بلغ)

وعنوا9) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)

(- ( 81)زنقة الهدهد)  قره2 اإلجتم2عي)

املغرب نتيجة) الداضالبير2ء) (21111

لشيخوخة و رض.

و عي9:

عبدالفت2ح و) ( ( السيد)ة)) نجوض)

عنوانه)ا))5)زنقة كولزى انف2)21111 

)ة)) كمصفي) املغرب  الداضالبير2ء)

للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

81)زنقة) 2115)وفي) 31)دجنبر) بت2ضيخ)

 bd zerktouni 21111 412((الهدهد

الداضالبير2ء)املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 14 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

فبراير)2119)تحت ضقم)12116.

621I

ائتم2نية فيداك2،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

SEA-CULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم2نية فيداك2، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش2ضع العركوب ضقم 7724-11 

صندوق البريد ضقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

SEA-CULTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

العركوب ضقم 7724-11 - 73111 

الداخلة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

17969

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

SEA- (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.CULTURE

غرض الشركة بإيج2ز):)-املش2ضكة)

في حصص و  ص2لح جميع الشرك2ت)

و االعم2ل التج2ضية.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 73111 (- (01-7724 ضقم) العركوب 

الداخلة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

حسيني) خي2طي  ضشيد  السيد 

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (998   :

للحصة.

السيد اسم2عيل خي2طي حسيني):))

1)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

((: السيدة حليمة خي2طي حسيني)

1)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

حسيني) خي2طي  ضشيد  السيد 
 21111 انف2) ليير  زنقة  (7 عنوانه)ا))

الداض البير2ء)املغرب.

السيد اسم2عيل خي2طي حسيني)
 21111 انف2) ليير  زنقة  (7 عنوانه)ا))

الداض البير2ء)املغرب.

حسيني) خي2طي  حليمة  السيدة 

سين2) ابن  ش2ضع  (151 عنوانه)ا))

البير2ء) الداض  (21111 املع2ضيف)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

حسيني) خي2طي  ضشيد  السيد 
 21111 انف2) ليير  زنقة  (7 عنوانه)ا))

الداض البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( االبتدائية بواد1 الدهب)

أبريل)2121)تحت ضقم)643.
622I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ABDO ALI CHAMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق2نوني للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE ABDO ALI CHAMS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
و عنوا9  قره2 االجتم2عي قصر 
 روتشة  لعب كلميمة - 52111 

الراشيدية .
تحويل الشكل الق2نوني للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 -.
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
2121)تم تحويل) 21)أبريل) املؤضخ في)
الشكل الق2نوني للشركة  ن)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 26 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)214.
624I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE HASSI GREEN SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE HASSI GREEN SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي قصر 
الجديد الخنك الراشيدية  - 52111 

الراشيدية املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 -.
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 أبريل) (23 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
حسن ط2هر1) )ة)) تفويت السيد)
اجتم2عية  ن) حصة  (511 علو1)
)ة)) السيد) ( 511)حصة لف2ئدة) أصل)

 حمد بن2جي بت2ضيخ)23)أبريل)2121.
حسن ط2هر1) )ة)) تفويت السيد)
اجتم2عية  ن) حصة  (511 علو1)
)ة)) السيد) ( 511)حصة لف2ئدة) أصل)

يونس بن2جي بت2ضيخ)23)أبريل)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 26 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)213.

625I

FINGEST CONSEIL SARL

YAN-FIRST TRANS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصن2عي تجزئة املس2ضضقم 

1369  كتب 1  راكش ، 41111، 
 راكش املغرب

YAN-FIRST(TRANS شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

زهوض ت2ضكة شطر 1  ضقم 227 ت2ضكة 
 راكش  - .   راكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
114147

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (16
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

YAN- (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.FIRST TRANS

-نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البر2ئع لحس2ب الغير).

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ت2ضكة) (227 )ضقم) (1 زهوض ت2ضكة شطر)

 راكش))-).)) راكش))املغرب).

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: اجدع) إدضيس  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) اجدع  إدضيس  السيد 
تجزئة زهوض ت2ضكة شطر)1))ضقم)227 

ت2ضكة  راكش)).)) راكش املغرب).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) اجدع  إدضيس  السيد 
تجزئة زهوض ت2ضكة شطر)1))ضقم)227 

ت2ضكة  راكش)).)) راكش))املغرب)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123271.

626I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE HASSI GREEN SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل الق2نوني للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE HASSI GREEN SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9952

و عنوا9  قره2 االجتم2عي قصر 

الجديد الخنك الراشيدية - 52111 

الراشيدية .

تحويل الشكل الق2نوني للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 -.

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

2121)تم تحويل) 23)أبريل) املؤضخ في)

الشكل الق2نوني للشركة  ن)»شركة)

ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 26 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)213.

627I

SOLUCIA EXPERTISE

ENOVATE NORTH AFRICA
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

 ENOVATE NORTH AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 11 
زنقة عزيز بالل الط2بق الخ2 س, 

املع2ضيف - 21331 الداض البير2ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

 511313

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ENOVATE NORTH AFRICA

استيراد) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
واالكسسواضات) االجهزة  جميع 

االلكترونية).
 11 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
الخ2 س,) الط2بق  بالل  عزيز  زنقة 
البير2ء) الداض  (21331 (- املع2ضيف)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 411.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 VWIDOO :  2.111 الشركة)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيد داني طوق):))2.111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) (VWIDOO الشركة)
الط2بق) بالل  عزيز  زنقة  (11 ضقم)
الداض) (21331 املع2ضيف) الخ2 س,)

البير2ء)املغرب.
عنوانه)ا)) طوق  داني  السيد 
بريستيجي2 جولف سيتي عم2ضة ضقم)
131)الشقة ضقم)16)املدينة الخرراء)
الداض) (21111 النواصر) بوسكوضة 

البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) طوق  داني  السيد 
بريستيجي2 جولف سيتي عم2ضة ضقم)
131)الشقة ضقم)16)املدينة الخرراء)
الداض) (21111 النواصر) بوسكوضة 

البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775718.
628I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE HAHOU IRRIGATIONS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE HAHOU IRRIGATIONS
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 12 

املنصوضالخنك الراشيدية - 52111 
الراشيدية املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 -.
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 أبريل) (21 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
بن2جي) يونس  )ة)) السيد) تفويت 
111)حصة اجتم2عية  ن أصل)111 
حصة لف2ئدة))السيد))ة))ضض2 ح2حو)

بت2ضيخ)21)أبريل)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 26 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)215.
629I

FINGEST CONSEIL SARL

 ATLASS TRANSPORT
ROUTIER

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصن2عي تجزئة املس2ضضقم 

1369  كتب 1  راكش ، 41111، 
 راكش املغرب

  ATLASS TRANSPORT ROUTIER
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي عم2ضة 
E7 2 عملية يوسف ابن ت2شفي9 

 راكش  - .   راكش  املغرب 
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
114185

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
. ATLASS TRANSPORT ROUTIER
-نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البر2ئع لحس2ب الغير.
عم2ضة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ت2شفي9) ابن  يوسف  عملية  (E7  2

 راكش))-).)) راكش))املغرب).
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: أجدع) هش2م  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) أجدع  هش2م  السيد 
املح2 يد) (1181 ضقم) النهرة  تجزئة 

 راكش)).)) راكش))املغرب).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) أجدع  هش2م  السيد 
املح2 يد) (1181 ضقم) النهرة  تجزئة 

 راكش)).)) راكش املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123311.
631I

FISCALEX MAROC

MOUTON NOIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
MOUTON NOIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 61 الحي 

الص2عي سيد1 غ2نم  راكش - 
41111  راكش املغرب.
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تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.98111

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 22) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):

تفويت السيد))ة))ستي�سي ب2ضيزي92)

 111 حصة اجتم2عية  ن أصل) (21

حصة لف2ئدة))السيد))ة))انيس  سكي)

بت2ضيخ)22) 2ضس)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123395.

632I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE HAHOU IRRIGATIONS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق2نوني للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE HAHOU IRRIGATIONS

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوا9  قره2 االجتم2عي ضقم 12 

املنصوضالخنك الراشيدية - 52111 

الراشيدية .

تحويل الشكل الق2نوني للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1)-.

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

2121)تم تحويل) 21)أبريل) املؤضخ في)

الشكل الق2نوني للشركة  ن)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 26 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)215.

633I

CAB ASSISTANCE

 AAMAR EASY
IMPORTATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 AAMAR EASY IMPORTATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  كتب ضقم 
16 شقة ضقم 16 الك2ئن بزاوية ش2ضع 
الحسن االول وزنقة الكش2ف اق2 ة 

نج2ة 6-6  - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115589
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.AAMAR EASY IMPORTATION
تج2ضة) (- (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الجملة غير املتخصصة.
أنواع) جميع  وتصدير  استيراد  (-

املنتج2ت.
-)تج2ضة دولية)؛.

:) كتب) االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الك2ئن بزاوية) (16 شقة ضقم) (16 ضقم)
ش2ضع الحسن االول وزنقة الكش2ف)
طنجة) (91111 (- ( (6-6 نج2ة) اق2 ة 

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيدة ضج2ء)عي2د الخ2لة):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الخ2لة) عي2د  ضج2ء) السيدة 
 117 زنقة) الب2لية  طنجة  عنوانه)ا))

ضقم)12 91111)طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الخ2لة) عي2د  ضج2ء) السيدة 
 117 زنقة) الب2لية  طنجة  عنوانه)ا))

ضقم)12 91111)طنجة املغرب
الحنيني) ض�سى  السيد  حمد 
 117 زنقة) الب2لبة  طنجة  عنوانه)ا))

ضقم)12 91111)طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241614.

634I

FISCALEX MAROC

MOUTON NOIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
MOUTON NOIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 61 الحي 
الص2عي سيد1 غ2نم  راكش 61 
الحي الص2عي سيد1 غ2نم  راكش 

41111  راكش املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.98111

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)22) 2ضس)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
غ2نم) سيد1  الص2عي  الحي  (61«
 راكش)61)الحي الص2عي سيد1 غ2نم)
إلى) 41111) راكش املغرب«)  راكش)
حي) (15 عم2ضة كالضيس) (2 » تجر ضقم)
 حمد البق2ل جليز  راكش)-)41111 

 راكش))املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123395.
635I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE LUQMAN VIANDES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نش2ط الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE LUQMAN VIANDES  شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 االجتم2عي قصر 
از وض القديم الخنك الراشيدية - 

52111 الراشيدية املغرب.
تغيير نش2ط الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 -.
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم تغيير) (2121 أبريل) (21 املؤضخ في)
أسم2ك) »ت2جر  الشركة  ن) نش2ط 
ب2لجملة«)إلى)»ب2ئع اللحوم ب2لجملة)».
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 23 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)199.
636I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE YALAH NSAFROU
LOCATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي9  سير جديد للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE YALAH NSAFROU
LOCATION SARL   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 179 
تجزئة الصف2ء الراشيدية - 52111 

الراشيدية املغرب.
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تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 -.

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم تعيي9) (2121 أبريل) (15 املؤضخ في)
كب2ج)  سير جديد للشركة السيد)ة))

ادم كمسير وحيد
تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 23 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)211.

637I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE AISSAOUI IMMOBILIER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE AISSAOUI IMMOBILIER

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الط2بق 
السفلي  ن  لك لوه2ب 1 اوالد 
ملريني جرسيف هواضة اوالد ضحو - 

35111 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

En cours
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 11) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.AISSAOUI IMMOBILIER SARL
استثم2ض) (: غرض الشركة بإيج2ز)

العق2ضات
أشغ2ل البن2ء)املختلفة

السقي) أنظمة  تجهيز  و  دضاسة 
ب2لتنقيط.

الط2بق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
السفلي  ن  لك لوه2ب)1)اوالد ملريني)
 35111 (- جرسيف هواضة اوالد ضحو)

جرسيف املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 511 ( (: العيس2و1) السيد خ2ليد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 511 ( (: عيس2و1) ادضيس  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد خ2ليد العيس2و1 عنوانه)ا))
 35111 جرسيف) البطمة  حي 

جرسيف املغرب.
السيد ادضيس عيس2و1 عنوانه)ا))
ش2ضع عالل بن عبد هللا اق2 ة كوليز1)

شقة)11)ت2زة)35111)ت2زة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد خ2ليد العيس2و1 عنوانه)ا))
 35111 جرسيف) البطمة  حي 

جرسيف املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)1158/2121.
638I

FINGEST CONSEIL SARL

ROZALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصن2عي تجزئة املس2ضضقم 

1369  كتب 1  راكش ، 41111، 
 راكش املغرب

ROZALA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  حل 
ضقم 11 ش2ضع  حمد الس2دس أ 2م 

 ستشفى  حمد الس2دس شيش2وة - 
.  شيش2وة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

1779

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 شتنبر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ROZALA

-إداضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

 قهى او  طعم

-تسيير بيت الري2فة او ضي2ض

- نرم الحفالت).

:) حل) االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ش2ضع  حمد الس2دس أ 2م) (11 ضقم)

 ستشفى  حمد الس2دس شيش2وة)-)

.))شيش2وة املغرب).

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 611 ( (: ( السيد جواد ابو سعيد)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد عبد اله2د1 شب2ني)):))411 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد جواد ابو سعيد))عنوانه)ا))

شقة)3)إق2 ة بولو)3)املخت2ض السو�سي)

2)أك2دير).))أغ2دير))املغرب).

شب2ني)) اله2د1  عبد  السيد 

((. شيش2وة) الزيتو9  حي  عنوانه)ا))

شيش2وة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد جواد أبو سعيد عنوانه)ا))

شقة)3)إق2 ة بولو)3)املخت2ض السو�سي)

2)أك2دير).))أغ2دير املغرب)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2 نت2نوت))بت2ضيخ)22)أبريل)

2121)تحت ضقم)162/2121.

639I

ائتم2نية فيداك2،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

SOTABES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم2نية فيداك2، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش2ضع العركوب ضقم 7724-11 

صندوق البريد ضقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

SOTABES شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

اال م املتحدة ضقم 1158 حي السالم 

- 73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

18113

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SOTABES

نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البر2ئع لحس2ب الغير.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

1158)حي السالم) اال م املتحدة ضقم)

-)73111)الداخلة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد الحسن بن �سي)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):



9955 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

السيد الحسن بن �سي عنوانه)ا))

�سي) بن  عم2ضة  ضشيد  حي  وال1 

73111)الداخلة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد الحسن بن �سي عنوانه)ا))

�سي) بن  عم2ضة  ضشيد  حي  وال1 

73111)الداخلة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ) ( االبتدائية بواد1 الدهب)

أبريل)2121)تحت ضقم)665.

641I

AMDE

3H PHARM
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

3H PHARM شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة سمية 

اق2 ة شهرزاد 3 الط2بق 5 النخيل 

 CASABLANCA 20340 البير2ء

الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

498131

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (26

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 3H (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.PHARM

بيع) ( (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
وتوزيع املكمالت الغذائية واملنتج2ت)

شبه الصيدالنية.
زنقة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 5 الط2بق) (3 شهرزاد) اق2 ة  سمية 
 CASABLANCA البير2ء) النخيل 

21341)الداض البير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 51.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
511)حصة) ( (: السيد ضشيد ازهرة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) ازهرة  ضشيد  السيد 
داض) (61 ضقم) النمودجية  القرية 
 21341 البير2ء) النواصر  بوعزة 

الداضالبير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ازهرة  ضشيد  السيد 
داض) (61 ضقم) النمودجية  القرية 
 21341 البير2ء) النواصر  بوعزة 

الداضالبير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
(- بت2ضيخ) ( البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

تحت ضقم)-.

641I

STE DOMICILE CONSEIL

STE ZAYD PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب
STE ZAYD PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة ابن 
خلدو9 ضقم 37 جرسيف - 35111 

جرسيف املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.1353

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)19) 2ضس)2121)تم))تحويل))

للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

37)جرسيف) »زنقة ابن خلدو9 ضقم)

-)35111)جرسيف املغرب«)إلى)» لك)

العيس2و1 قرب ث2نوية الزضقطوني حي)

جرسيف)) (35111 (- النكد جرسيف)

املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بت2ضيخ)21)أبريل)

2121)تحت ضقم)1141/2121.

642I

ائتم2نية لرفيد

SOUFIAN DE PEINTURE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل الق2نوني للشركة

ائتم2نية لرفيد

ش2ضع  2لك ابن  رحل’ زنقة طنجة, 

عم2ضة املحيط, ط2بق الث2ني ضقم:14 

، 92111، العرائش املغرب

SOUFIAN DE PEINTURE شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوا9  قره2 االجتم2عي تجزئة 

شعب92 2 ضقم 653 - 92111 

العرائش .

تحويل الشكل الق2نوني للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.1837

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)18) 2ضس)2121)تم تحويل)

الشكل الق2نوني للشركة  ن)»شركة)

ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لعرائش))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)491.

643I

SmartJar

SMARTJAR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SmartJar

 APPT(N 3 IMM(NAIM(AV

HASSAN 2 ، 35000، Taza(Maroc

SmartJar شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي شقة 
ضقم 3 ش2ضع حسن 2 - 35111 ت2زة 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

5945

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 23) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SmartJar

غرض الشركة بإيج2ز):) علو ي2ت)

)بر جة،)تحليل و تصميم)

بيع و تنصيب  عدات  علو 2تية)

او) )ت2جر  تصدير) و  استيراد 

وسيط).

شقة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ت2زة) (35111 (- (2 ش2ضع حسن) (3 ضقم)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد أبوحفص نعيم)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   9956

السيد أبوحفص نعيم عنوانه)ا))

ت2زة) (35111 ت2زة) افريواطو  فندق 

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد أبوحفص نعيم عنوانه)ا))

ت2زة) (35111 ت2زة) افريواطو  فندق 

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (14 بت2ضيخ) ( بت2زة) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)512.

644I

aice compta

 UNITED TOOLS AND

MACHINERY
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 UNITED TOOLS AND

MACHINERY  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 13 زنقة 

أحمد املج2تي إق2 ة جب2ل األلب 

الط2بق 1 ضقم 8 حي املع2ضيف - 

21371 البير2ء  املغرب .

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.439635

الشريك) قراض  بمقت�سى 

الوحيداملؤضخ في)16)أبريل)2121)تقرض)

ذات  سؤولية  حدودة) حل شركة 

 UNITED الوحيد) الشريك  ذات 

TOOLS AND MACHINERY))) بلغ)
وعنوا9) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)
أحمد) زنقة  (13 اإلجتم2عي)  قره2 

 1 املج2تي إق2 ة جب2ل األلب الط2بق)
ضقم)8)حي املع2ضيف)-)21371)البير2ء))

املغرب))نتيجة ل):)حل  سبق للشركة

زنقة) (13 و حدد  قر التصفية ب)
األلب) جب2ل  إق2 ة  املج2تي  أحمد 
الط2بق)1)قم)8)حي املع2ضيف)-)21371 

البير2ء))املغرب).)
و عي9:

و) امل2 وني  ( ( املهد1) السيد)ة))
الش2بي) ش2ضع  الوف2ء) حي  عنوانه)ا))
البير2ء)) (23121 بني  الل) (91 ضقم)

املغرب))كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (
املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 
تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 
العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية)

:)حل  سبق للشركة
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775262.
646I

Sud Business Center

POP UP AGENCY
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sud Business Center
إق2 ة جوهرة األطلس عم2ضة د ضقم 
2 الط2بق األض�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتو1  راكش، 41111،  راكش 

املغرب
POP UP AGENCY شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 55 ، 

ش2ضع  حمد الخ2 س عم2ضة جك2ض 
شقة ضقم 33 جليز  راكش - 41111 

 راكش املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
114221

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 POP (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.UP AGENCY

-)تصميم) (: غرض الشركة بإيج2ز)

وبر جة صفح2ت اإلنترنت)؛

-)وك2لة للتواصل و اإلشه2ض)؛

(، للمالبس) اإلنترنت  عبر  البيع  (-

(، التجميل) ،) ستحررات  األحذية)

،) واد الديكوض والصن2عة) الحر2نة)

التقليدية)؛

(، املالبس) تصدير  و  استيراد 

(، التجميل) ،) ستحررات  األحذية)

،) واد الديكوض والصن2عة) الحر2نة)

التقليدية..

(، (55 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

جك2ض) عم2ضة  الخ2 س  ش2ضع  حمد 

 41111 (- 33)جليز  راكش) شقة ضقم)

 راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 111 ( (: قدوض1) ن2دية  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) قدوض1  ن2دية  السيدة 

بريستيجي2) ( الجولف  جمع)  دينة 

طريق أ ز يز  راكش)41161) راكش)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) قدوض1  ن2دية  السيدة 

بريستيجي2) ( الجولف  جمع)  دينة 

طريق أ ز يز  راكش)41161) راكش)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123421.

647I

 كتب االست2ذ زاهد1 عبدالعزيز  وثق

SONIALOC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 كتب االست2ذ زاهد1 عبدالعزيز 

 وثق

الداض البير2ء ش2ضع 2  2ضس زنقة 

ا ستردام عم2ضة 6 الرقم 6 - الط2بق 

2 ، 21491، الداض البير2ء املغرب

SONIALOC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي وجدة 85 
زنقة  راكش - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

37113

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SONIALOC

اإلنع2ش) (: غرض الشركة بإيج2ز)

العق2ض1.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)وجدة)85 
زنقة  راكش)-)61111)وجدة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

511)حصة) ( (: السيد عالل العلج)

بقيمة)51.111)دضهم للحصة).

السيدة حي2ة العلج):))111)حصة)

بقيمة)11.111)دضهم للحصة).

 81 ( (: السيد  حمد الزين العلج)

حصة بقيمة)8.111)دضهم للحصة).

 81 ( (: السيد عبد الرحم92 العلج)

حصة بقيمة)8.111)دضهم للحصة).

81)حصة) ( (: السيدة شرفة العلج)

بقيمة)8.111)دضهم للحصة).
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81)حصة) ( (: السيدة سه2م العلج)

بقيمة)8.111)دضهم للحصة).

81)حصة) ( (: السيدة إيم92 العلج)

بقيمة)8.111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد عالل العلج عنوانه)ا))الداض)

كلم) ك2ليفوضني2 طريق  كة  البير2ء)

8311 21151)الداض البير2ء)املغرب.

العلج) الزين  السيد  حمد 

 14 ك2ليفوضني) البير2ء) عنوانه)ا))

الداض البير2ء) (21151 تجزئة اعب2بو)

املغرب.

عنوانه)ا)) ( العلج) حي2ة  السيدة 

ك2ليفوضني2 طريق  كة) الداض البير2ء)

البير2ء) الداض  (21151  8311 كلم)

املغرب.

العلج)) الرحم92  عبد  السيد 

ك2ليفوضني2) البير2ء) الداض  عنوانه)ا))

الداض) (21151 8311 طريق  كة كلم)

البير2ء)املغرب.

عنوانه)ا)) العلج  ايم92  السيدة 

ك2ليفوضني2 طريق  كة) الداض البير2ء)

البير2ء) الداض  (21151  8311 كلم)

املغرب.

عنوانه)ا)) العلج  شرفة  السيدة 

ك2ليفوضني2 طريق  كة) الداض البير2ء)

البير2ء) الداض  (21151  8311 كلم)

املغرب.

عنوانه)ا)) العلج  سه2م  السيدة 

ك2ليفوضني2 طريق  كة) الداض البير2ء)

البير2ء) الداض  (21151  8311 كلم)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد عالل العلج عنوانه)ا))الداض)

كلم) ك2ليفوضني2 طريق  كة  البير2ء)

8311 21151)الداض البير2ء)املغرب

العلج) الزين  السيد  حمد 

 14 ك2ليفوضني) البير2ء) عنوانه)ا))

الداض البير2ء) (21151 تجزئة اعب2بو)

املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1414.

648I

ائتم2نية بي92 حن92

kech TECH INFO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتم2نية بي92 حن92

عرصة ملع2ش طريق املستودع 

البلد1 ضقم 147  راكش ، 41111، 

 راكش  راكش

kech TECH INFO شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزءة 

براد1 13 الط2بق االول شقة ضقم 
185 تجزءة براد1 13 الط2بق االول 

شقة ضقم 185 41111  راكش 

املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.116275

الشريك) قراض  بمقت�سى 
الوحيداملؤضخ في)12)أبريل)2121)تقرض)

ذات  سؤولية  حدودة) حل شركة 

 kech TECH الوحيد) الشريك  ذات 

 111.111 ضأسم2له2) ) بلغ  (INFO

اإلجتم2عي) وعنوا9  قره2  دضهم 

13)الط2بق االول شقة) تجزءة براد1)
الط2بق) (13 براد1) تجزءة  (185 ضقم)

االول شقة ضقم)185 41111) راكش)

املغرب نتيجة ل):)عدم املردودية.

تجزءة) التصفية ب  و حدد  قر 

ضقم) شقة  االول  الط2بق  (13 براد1)

41.111) راكش) 185) راكش)

املغرب.)

و عي9:

و) ا ي9  ( السعدية) السيد)ة))

وال1) عي�سى  ايت  دواض  عنوانه)ا))

 41111 ازيالل) ادضيس  بن  عي�سى 

ازيالل املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)

لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 

العقود) تبليغ  و  حل   املخ2برة 

و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123365.

649I

aice compta

DIGILOY
إعال9  تعدد القراضات

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

DIGILOY »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: زنقة 

سمية إق2 ة شهرزاد 3 الط2بق 5 
ضقم 22 النخيل - 21371 البير2ء  

املغرب .

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.442523

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)22) 2ضس)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تغيير غرض الشركة إلى ت2جر

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

استق2لة علي سط2وني بنعبد هللا  ن)

 ه2 ه كمدير  س2عد))

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تعيي9 السيد عمر سط2وني بنعبد هللا)

كمدير  س2عد)

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تغيير غرض الشركة إلى ت2جر

على) ينص  الذ1  (:19 ضقم) بند 

استق2لة علي سط2وني بنعبد)  2يلي:)

هللا  ن  ه2 ه كمدير  س2عد))و تعيي9)

السيد عمر سط2وني بنعبد هللا كمدير)

 س2عد).

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775718.

651I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE MATRALIK SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE MATRALIK SARL AU شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 
18 زنقة  حمد بن عالل الفاللي 
حي عالل بن عبد هللا  وال1 علي 
الشريف الريص2ني  - 52111 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
14811

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (13
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MATRALIK SARL AU
االستيراد) (: غرض الشركة بإيج2ز)

و التصدير)
توزيع).

 18 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
زنقة  حمد بن عالل الفاللي حي عالل)
الشريف) علي  هللا  وال1  عبد  بن 
الراشيدية) (52111 (- ( الريص2ني)

املغرب.
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أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ملطرب  فيصل  السيد 
18) كرض) حي عالل بن عبد هللا زنقة)
ضقم)19)الريص2ني))52111)الراشيدية)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ملطرب  فيصل  السيد 
18) كرض) حي عالل بن عبد هللا زنقة)
ضقم)19)الريص2ني))52111)الراشيدية)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لرشيدية)
ضقم)-.

651I

STE FIDUCONFIANCE

BEN OMAR FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

BEN OMAR FILS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 22 

ش2ضع املرني�سي س2حة  بوجلود ف2س 

- 31111 ف2س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67531

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 BEN (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. OMAR FILS
تحويل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

اال وال)-) ف2وض).
 22 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
بوجلود ف2س) ( ش2ضع املرني�سي س2حة)

-)31111)ف2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 511 ( (: ( اضح2ل) ) حمد  السيد)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 511 ( (: ( اضح2ل) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) ( ) حمد اضح2ل) السيد)
31111)ف2س) ( 31)واد ف2س) 15)زنقة)

املغرب.
عنوانه)ا)) ( اضح2ل) السيد لحسن 
49)دضب  وال1 العربي قصبة بوجلود)

ف2س)31111)ف2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ( اضح2ل) السيد  حمد 
31111)ف2س) ( 31)واد ف2س) 15)زنقة)

املغرب
عنوانه)ا)) ( اضح2ل) السيد لحسن 
49)دضب  وال1 العربي قصبة بوجلود)

ف2س)31111)ف2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)2113.
652I

GLOBE FIDUCIAIRE

VALIATRAV MEDIA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي9  سير جديد للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  ش2ضع الزضقطوني الط2بق 9 ضقم 
18 ، 21111، الداض البير2ء املغرب
VALIATRAV MEDIA  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 96 

ش2ضع انف٫2 الط2بق 9 ضقم 91 الداض 

البير2ء - 21111 الداض البير2ء 

املغرب.

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.452421

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم تعيي9) (2121 أبريل) (15 املؤضخ في)

 سير جديد للشركة السيد)ة))حلمي)
ضض2 كمسير وحيد

تبع2 إلق2لة  سير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775148.

653I

FLASH ECONOMIE

KAISS ART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAISS ART

 حدودة املسؤولية

الرأسم2ل:  100.000،00 دضهم

املقر االجتم2عي: 11  زنقة الحرية 

الط2بق 3 شقة 5

الداض البير2ء

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

 RE ،تحت) (2121 17) 2ضس) بت2ضيخ)

تحرير) تم  (n° 21211177151361

لشركة  حدودة) األس2�سي  الق2نوني 

املسؤولية)،) ميزاته2 ك2آلتي:

KAISS ART((((:التسمية

الهدف االجتم2عي:))

أنواع) جميع  وتطبيق2ت  -أعم2ل 

الدعم) أنواع  وعلى جميع  الده2ن2ت 

وتصدير) واستيراد  وبيع  وشراء)

الطالء) وتسويق  نتج2ت  وتوزيع 

وتزيي9 املب2ني وأعم2ل صي2نة املب2ني)

وجميع) املهن  وجميع  الصن2عية 

األعم2ل األخرى التي  ن شأنه2 تعزيز)

تطوير الشركة.

املغرب) في  األعم2ل  -أحدث 

وأفريقي2

املع2 الت) جميع  ع2 ة،) وبصفة 

واملنقولة) والصن2عية  التج2ضية 

بشكل) املتعلقة  وامل2لية  والعق2ضية 

 ب2شر أو غير  ب2شر بغرض الشركة)

أو) آخر  ش2به  غرض  أ1  أو  أعاله 

 رتبط ب2لشركة لتسهيل نش2طه2 أو)

تعزيزه أو تطويره

الشرك2ء:

يقطن)) قيسو ي  حمزة  السيد.) (-
ش2ضع) (281 ضقم) البير2ء) ب2لداض 

 BE(غ2ند1))بط2قة التعريف الوطنية

.831617

يقطن)) قيسو ي  ( السيدعمر)
ش2ضع) (281 ضقم) البير2ء) ب2لداض 

 BE(غ2ند1))بط2قة التعريف الوطنية

811171

قيسو ي يقطن)) ( عتم92) ( السيد)
ب2لداض البير2ء)ضقم)281)ش2ضع غ2ند1))

BJ 411121(بط2قة التعريف الوطنية

يقطن)) قيسو ي  احمد  السيد.)
ب2لداض البير2ء)ضقم)281)ش2ضع غ2ند1))

BJ457542(بط2قة التعريف الوطنية

قيسو ي يقطن)) ( ابراهيم) ( السيد)
ب2لداض البير2ء)ضقم)281)ش2ضع غ2ند1))

B666652(بط2قة التعريف الوطنية

املقر االجتم2عي:))الداض البير2ء)11 
:)زنقة الحرية))الط2بق)3)شقة)5 .

دضهم) (100.000،00 ( الرأسم2ل:)

 قسمة الى)1111)حصة بقيمة)111 

دضهم للحصة. قسمة ك2لت2لي:

 211 (: قيسو ي) حمزة  السيد 

حصة

السيدعمر))قيسو ي):))211)حصة

 211 (: قيسو ي) عتم92  السيد 

حصة

 211 (: قيسو ي) احمد  السيد 

حصة

 211 (: قيسو ي) ابراهيم  السيد 

حصة

املجموع):)1111)حصة

سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 ( املدة:)

تسجيله2 ب2لسجل التج2ض1.
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السنة االجتم2عية:))تبتدأ  ن ف2تح)

ين2ير و تنتهي في)31)دجنبر  ن كل سنة.

تم تعيي9 السيد) ( تسيير الشركة:)

حمزة قيسو ي يقطن))ب2لداض البير2ء)
بط2قة) ( غ2ند1) ش2ضع  (281 ضقم)

 BE 831617 الوطنية) التعريف 

 سيرا للشركة ملدة غير  حدودة

تسجيل) و  الق2نوني  االيداع 

الشركة:

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ.) البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

ابريل)2121)تحت ضقم.775582.

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

    2121 ابريل) (23 بت2ضيخ) التج2ض1 

تحت عدد)511213

قصد النشر و اإلعال9

654I

kamil(affaires(consulting(group(sarl(au

OMAHOUSS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 kamil(affaires(consulting(group

sarl au

 jnanat 3 operation(erac(n°19

 1er(etage(ainitti(marrakech ،

40000، marrakech(maroc

OMAHOUSS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الط2بق 

االول عملية ليراك جن2ن2ت 3 عي9 

ايطي  راكش - 41111  راكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

113987

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (14

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.OMAHOUSS

غرض الشركة بإيج2ز):)بيع و شراء)

االضا�سي.

الط2بق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

عي9) (3 جن2ن2ت) ليراك  عملية  االول 

41111) راكش) (- ايطي  راكش)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد عمر لس92 الدين):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد عمر لس92 الدين عنوانه)ا))
برينس) حي  (45 شقة) الري2ض  ضاس 

 41111 هللا  راكش) عبد   وال1 

 راكش املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد عمر لس92 الدين عنوانه)ا))
برينس) حي  (45 شقة) الري2ض  ضاس 

 41111 هللا  راكش) عبد   وال1 

 راكش املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123223.
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QUALICIA CONSULTING

Y.DIGITALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 Rue FARHAT HACHAD,2ème

 Etage(APPT(N°35 Résidence

 City، 20250، CASABLANCA

MAROC

Y.DIGITALE  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضي2ض 
البرنو�سي ج ش 6 الط2بق ضقم 

1شقة ضقم 9 - 21611 الداضالبير2ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
481787

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 أكتوبر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. Y.DIGITALE
-إنش2ء) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
 حتوى لوس2ئل التواصل االجتم2عي;
االستراتيجية) -استش2ضات 

الرقمية;
-تحسي9  حرك2ت البحث املحلية;

-اإلعال9 الرقمي;
-التسويق الداخلي;

-إنش2ء) ت2جر التج2ضة اإللكترونية;
للقدضة) العدد1  -التحليل 

التن2فسية;
والبريد) املواقع  -تصميم 

اإللكتروني;)
-تصميم قنوات;

املنتج2ت) جميع  -تسويق 
الح2سوبية وك2 يرات املراقبة واللوازم)

اإللكترونية;
وبيع) وتصدير,شراء) -استيراد 
واستئج2ض  عدات الح2سوب وجميع)

املعدات;
(، امل2لية) والتقني2ت  -الدضاس2ت 

وتركيب املب2ني التج2ضية;
-تج2ضة;

-املش2ضكة املب2شرة أو غير املب2شرة)
امل2لية) املع2 الت  جميع  في  للشركة 
أو التج2ضية أو الصن2عية أو العق2ضية)
املع2 الت) غيره2  ن  أو  املنقولة  أو 
املرتبطة بشكل  ب2شر أو غير  ب2شر)

الشركة) بموضوع  جزئًي2  أو  كلًي2 
املوضح أعاله وأ1 �سيء) ش2به أو ذ1)
صلة  ن املحتمل أ9 يسهل أو يروج)

تطوض الشركة ونش2طه2..
ضي2ض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
البرنو�سي ج ش)6)الط2بق ضقم)1شقة)
ضقم)9)-)21611)الداضالبير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد  حمد ي2سي9 توضب):))511 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
511)حصة) ( (: السيدة ليلى ضفيق)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
توضب) ي2سي9  السيد  حمد 
عنوانه)ا)))ضقم)31)زنقة)14) جموعة)
 21611 البير2ء) ج  م  س  (12

الداضالبير2ء)املغرب.
عنوانه)ا)) ضفيق  ليلى  السيدة 
داخلية  حمد الفيدوز1 املستشفى)
 21111 ضشد) إبن  الج2 عي 

الداضالبير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
توضب) ي2سي9  السيد  حمد 
14) جموعة) 31)زنقة) عنوانه)ا))ضقم)
 21611 البير2ء) ج  م  س  (12

الداضالبير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 13 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

دجنبر)2121)تحت ضقم)-.
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FIDUCIARE ECF

K-FREEZE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

 K-FREEZE
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 35 ش2ضع 

حسن الصغير الط2بق 4 الشقة 6 - 

21111 الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511419

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.K-FREEZE

تشغيل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الغذائية) للمنتج2ت  املبردة  املخ2ز9 

الط2زجة واملجمدة.

35)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)

(- (6 الشقة) (4 حسن الصغير الط2بق)

21111)الداض البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 2.511 ( (: بوعبيد) عرسة  السيد 

دضهم) (251.111 بقيمة) حصة 

للحصة.

 2.511 ( (: اشراق) زكراني  السيد 

دضهم) (251.111 بقيمة) حصة 

للحصة.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) بوعبيد  عرسة  السيد 

خريبكة) (21511 الداخلة) حي  (137

املغرب.

السيدة زكراني اشراق عنوانه)ا))

خريبكة) (21511 الداخلة) حي  (137

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) بوعبيد  عرسة  السيد 

خريبكة) (21511 الداخلة) حي  (137

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 27 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775872.
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FISCOMPTES

 KHAYI PIECES AUTO
IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FISCOMPTES
زنقة ابن ضشد عم2ضة ب الط2بق 

الث2ني ضقم 11 ، 61121، وجدة 

املغرب

 KHAYI PIECES AUTO IMPORT

EXPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : ش2ضع 

 حمد بن املدني تجزئة لوكيلي ضقم 

1 - 61111 وجدة املغرب.

قفل التصفية
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

.24513

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تقرض حل) (2121 31) 2ضس) املؤضخ في)

 KHAYI PIECES AUTO IMPORT

املسؤولية) ذات  شركة  (EXPORT

 111.111 ضأسم2له2) املحدودة  بلغ 

دضهم وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع)

 حمد بن املدني تجزئة لوكيلي ضقم)1 

-)61111)وجدة املغرب نتيجة اليق2ف)

النش2ط.

و عي9:

)خي و عنوانه)ا)) نصيرة) السيد)ة))

ش2ضع  حمد بن املدني تجزئة الع2قل)
وجدة) (61111  1 زنقة السن2بل ضقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

ش2ضع) وفي  (2121 31) 2ضس) بت2ضيخ)

 حمد بن املدني تجزئة لوكيلي ضقم)

1)-)61111)وجدة املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (14 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1361.

658I

FINGEST CONSEIL SARL

TRANSPORT AMEZOUAR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصن2عي تجزئة املس2ضضقم 

1369  كتب 1  راكش ، 41111، 

 راكش املغرب

 TRANSPORT AMEZOUAR

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي أزلي 

الجنوبي ضقم 1129 - .   راكش  

املغرب 

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114113

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 15) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.TRANSPORT AMEZOUAR

-نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البر2ئع لحس2ب الغير.

أزلي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

) راكش)) (. (- (1129 ضقم) الجنوبي 

املغرب).

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: ( ا زواض  حمد) السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ( ا زواض  حمد) السيد 
الدضاضكة) (91 حي املسيرة بلوك أ ضقم)

أك2دير).))أك2دير))املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ( ا زواض  حمد) السيد 
الدضاضكة) (91 حي املسيرة بلوك أ ضقم)

أك2دير).))أك2دير))املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123315.
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ديوا9 األست2دة سليمة بله2شمي

 STE MAGHREB TOURISME 
ET TRANSPORT
إعال9  تعدد القراضات

ديــوا9 األستــ2ذة سليمــة بله2شمــي
 وثقـــــــــــة

2، زنقة أم البني9، الط2بق الث2ني، 
شقة -3 وجــدة

اله2تف : 31 73 71 36 15 
 LA(SOCIETE » STE(MAGHREB
 TOURISME(ET(TRANSPORT«
 S.A.R.L, PAR(ABREVIATION

» »M.T.T
تلقتــه) -/Iبمقترــى عقد توثيقي  (
بله2شمــي،) وثقــة) سليمــة  األستــ2ذة 
11و31/13/2121  بت2ضيــخ) بوجــدة،)
الدين) نوض  الحميد1  السيد  فوت  (،
االجتم2عية)) حصصه   جموع 
التي) و  ( حصة) (44.111 في) املتمثلة 
املسؤولية) دات  الشركة  في  يمتلكه2 
 STE MAGHREB(«(املحدودة املسم2ة
((« (TOURISME ET TRANSPORT
 8.111.111,11 ضأسم2لهــ2 االجتم2عــي)
دضهــم و قرهــ2 االجتم2عــي وجدة ش2ضع)
(، 93) كرض) الرقم) الخ2 س   حمد 
لف2ئدة كل  ن السيد فريد الحميد1))
ب24111)حصة اجتم2عية و السيد)
حصة) ب21111) الحميد1   حمد 

اجتم2عية).
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الفصول:) تغيير  تم  وألجله 

الس2دس)6))والس2بع))7)) ن الق2نوني)

األس2�سي للشركة وهو ك2آلتي):

الفصل الس2دس))6)):)الحصص

النقدية) الحصص  الشرك2ء) قدم 

الت2لية):)

((.... الحميد1  حمد) السيد 

4.111.111,11)دضهم

فريد........)) الحميد1  السيد 

4.111.111,11)دضهم

 8.111.111,11 ( ( ( (: املجمــــــــــــــــــوع)

دضهــــم

الرأسم2ل) (: ((7( (: الفصل الس2بع)

االجتم2عي

بمبلغ) االجتم2عي  الرأسم2ل  حدد 

إلى) دضهم  قسم  (8.111.111,11

 111,11 81.111)حصة اجتم2عية بـ)

دضهم للواحدة  وزعة على الشرك2ء)

حسب حصصهم ك2لت2لي):)

الحميد1  حمد......)) السيد 

41.111)حصة اجتم2عية

فريد.......)) الحميد1  السيد 

41.111)حصة اجتم2عية

حصة) (81.111 ( (. ( (: املجمــــــــــــــــــوع)

اجتم2عية

الق2نونــي) اإليــداع  -/IIIتــم 

بت2ضيــخ))) بوجدة  التج2ضية  ب2ملحكمــة 

13/14/2121)تحت عدد)1341. 
لإلشــــــ2ضة والخالصــة

ذ.)سليمــة بله2شمــي
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FLASH ECONOMIE

DIVERTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

DIVERTRA
ضأسم2له2 3.111.111,11 دضهم

املقر اإلجتم2عي: 33 ش2ضع واد زيز 

أكدال الرب2ط

بمقت�سى))القراض الجم2عي للشرك2ء))

 2121 31) 2ضس) بت2ضيخ) املنعقد 

،فقد) ( (DIVERTRA املسمة) للشركة 

تقرض 2 يلي:

ب2لسيد  يش2ل) -االحتف2ظ 
 2ضتنس الق2طن ب2لبير2ء)334)تجزئة)
البير2ء))) النواصر  بوسكوضة  البيس2 
 .BE16664A(الح2 ل لبط2قة االق2 ة
. سيرا وحيدا بتوقيع  نفردا ملدة غير)

 حددة.
)تعيي9:

الق2طنة) حن92  كواض  -السيدة  (
البيس2) تجزئة  ( (334 ب2لبير2ء)
بوسكوضة النواصر)))الح2 لة لبط2قة)

C434551(التعريف الوطنية
-))السيدة خديجة ويشو الق2طنة)
سيد1  سعود) ولد  ب2لبير2ء)
بوسكوضة الح2 لة للبط2قة التعريف))
بتوقيع) (.BE 467541 الوطنية)

 شترك ملدة غير  حددة.
الق2نو9) 14) ن  البند ضقم) تغيير 

األس2�سي.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
ب2لرب2ط) ( الربط ب2ملحكمة التج2ضية)
ضقم)) تحت  (2121 ابريل) (21 بت2ضيخ)

112969
قصد النشر و اإلعال9

661I

Notaire

صيدلية الدارالبيضاء أملاز
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Notaire
 Casablanca résidence marya b
 Angle(bd(la(gironde(et(rue(ifni،

20500، Casablanca(Maroc
صيدلية الداضالبير2ء أمل2ز  شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة 
الزضهوني بقعة 33  تجر ضقم 2 الحي 

الحسني  - 21231 الداضالبير2ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
775611

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

صيدلية الداضالبير2ء)أمل2ز).

غرض الشركة بإيج2ز):))استيراد و)

تصدير و تج2ضة املنتج2ت الصيدالنية)

،املنتج2ت) الصيدالنية) الشبه  و 

البيطرية،) املنتج2ت  التجميلية،)

و) والجراحية  الطبية  األدوات 

 ستلز 2ته2).

اق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الزضهوني بقعة)33) تجر ضقم)2)الحي)

الداضالبير2ء) (21231 (- ( الحسني)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة ادضيوش أ ينة عنوانه)ا))

 11 ش) (11 ط) بط2ش  تجزئة  (13

 21421 ( ك2ليفوضني) ف2س  ش2ضع 

الداضالبير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيدة ادضيوش أ ينة))عنوانه)ا))

 11 ش) (11 ط) بط2ش  تجزئة  (13

 21421 ( ك2ليفوضني) ف2س  ش2ضع 

الداضالبير2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)-.

662I

ahalli moussa

 MADAGH GAZ DE
DISTRIBUTION

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ahalli moussa

ش2ضع عبد الخ2لق الطريس ضقم 21 ، 

62111، الن2ظوض املغرب

 MADAGH GAZ DE

DISTRIBUTION شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي كلب لكلخ 

دواض اوالد اعم2 و زايو - 62911 

الن2ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

22123

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

الشركة  تبوعة) تسمية 

بمختصر) اإلقتر2ء) عند 

 MADAGH GAZ DE (: تسميته2)

.DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيج2ز):)بيع وشراء)

وتوزيع الغ2ز.

كلب) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

لكلخ دواض اوالد اعم2 و زايو)-)62911 

الن2ظوض املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

الحسن) السيد  ط2لبي  وال1 

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
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(: الحسن) السيد  ط2لبي  وال1 
1111)بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الحسن) السيد  ط2لبي  وال1 
زنقة  وسكو) السالم  حي  عنوانه)ا))

زايو)62911)الن2ظوض املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الحسن) السيد  ط2لبي  وال1 
زنقة  وسكو) السالم  حي  عنوانه)ا))

زايو)62911)الن2ظوض املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)18)أبريل)

2121)تحت ضقم)697.
663I

إئتم2ني2ت الدضيوش

 Société ZTL
CONSTRUCTION

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتم2ني2ت الدضيوش
ش2ضع عالل بن عبد هللا ضقم 48 ص 
ب 682، 92111، العرائش املغرب
 Société ZTL CONSTRUCTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 
املحيط ضقم  -568 العرائش - 

92111 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
6111

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.Société ZTL CONSTRUCTION

 Travaux (: غرض الشركة بإيج2ز)

 Divers(-Travaux(De(Construction

. -Import

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

املحيط ضقم))-568)العرائش)-)92111 

العرائش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: هدى) حيشو  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) هدى  حيشو  السيدة 
 92111 ( اللوكوس) تجزئة  (2 ضقم)

العرائش املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) هدى  حيشو  السيدة 
 92111 ( اللوكوس) تجزئة  (2 ضقم)

العرائش املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لعرائش))بت2ضيخ)27)أبريل)

2121)تحت ضقم)541.

664I

AM CONSULTING

STE GENO ICE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
ضفع ضأسم2ل الشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

STE GENO ICE  شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

121 ، زنقة 7 ، تجزئة عزالدين، 
زاوية ش2ضع الفواضات، - 21571 

الداضالبير2ء املغرب.

ضفع ضأسم2ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.147339
الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تم) (2121 أبريل) (12 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 
أ1  ن) دضهم«) (2.411.111«
»1.611.111)دضهم«)إلى)»4.111.111 
إجراء) ق2صة) ( (: طريق) عن  دضهم«)
 ع ديو9 الشركة املحددة املقداض و)

املستحقة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 27 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775914.
665I

كونطس2م

مونديال رو�سي
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كونطس2م
11 زنقة أبو بكر الراز1 إق2 ة الراز1 
الط2بق السفلي ، 91111، طنجة 

املغرب
 وندي2ل ضو�سي شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي طريق 
الرب2ط  جمع الحسني نسرين 8  - 

91111 طنجة املغرب.
حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.87831

الشريك) قراض  بمقت�سى 
 2121 أكتوبر) (22 في) الوحيداملؤضخ 
ذات  سؤولية) شركة  حل  تقرض 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 
ضأسم2له2) ) بلغ  ضو�سي)  وندي2ل 
وعنوا9  قره2) دضهم  (111.111
الرب2ط  جمع) طريق  اإلجتم2عي 
طنجة) (91111 (- ( (8 الحسني نسرين)
على) إجب2ضه  بعد  (: ل) نتيجة  املغرب 
وعدم) الخ2ضج  في  دضاسته   ت2بعة 
بنفسه) إنج2ز  شروعه  تمكنه  ن 

بسبب ضيق الوقت.

طريق) ب  التصفية  حدد  قر  و 
(- ( (8 الرب2ط  جمع الحسني نسرين)

91111)طنجة املغرب.)
و عي9:

و) الط2هر1  ( حي2ة) السيد)ة))
ش2ضع  وال1 ضشيد تجزئة) عنوانه)ا))
طنجة) (91111  41 ضقم) ضيتش2ضد 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (
املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 
تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 
العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية)

-(:
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3869.

666I

AM CONSULTING

ALL IN TRADING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
ALL IN TRADING  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 26، زنقة 
 رس السلط92، الشقة 3،الط2بق 

األول، - 21491 الداض البير2ء 
املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.481217
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 أبريل) (12 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
ابراهيم) )ة)) السيد) تفويت 
ب2ضيك2س)1.111)حصة اجتم2عية  ن)
السيد) ( لف2ئدة) حصة  (1.111 أصل)
أبريل) (12 األشقر بت2ضيخ) ( عثم92) )ة))

.2121
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ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 27 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775915.

667I

AM CONSULTING

ALL IN TRADING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي9  سير جديد للشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
ALL IN TRADING   شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 26، زنقة 
 رس السلط92، الشقة 3،الط2بق 

األول، - 21491 الداض البير2ء 
املغرب.

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.481217
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم تعيي9) (2121 أبريل) (12 املؤضخ في)
السيد)ة))) للشركة  جديد   سير 

األشقر عثم92 كمسير وحيد
تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 27 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775915.

668I

gestoria siham

)YOUBE TRAV( يوب تراف
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestoria siham
 EL(JADIDAlot(hakima(N°131 ،

24111، الجديدة املغرب
يوب تراف )YOUBE TRAV) شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 
عبد الرحم92 الدك2لي تجزئة النخل 

االق2 ة 9 الشقة 2 الجديدة - 
24111 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
17775

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (28
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
يوب) (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.(YOUBE TRAV((تراف
اشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

نج2ضة االملنيوم واينوكس
توزيع  عدات االملنيوم و عداته

شركة هندسة  دنية
بيع  واد العق2قير

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
النخل) تجزئة  الدك2لي  الرحم92  عبد 
(- الجديدة) (2 الشقة) (9 االق2 ة)

24111)الجديدة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد اليوبي عبد الفت2ح):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
الفت2ح) عبد  اليوبي  السيد 
الشقة) (6 عم2ضة) (6 الزنقة) عنوانه)ا))
الجديدة) (24111 1 5)تجزئة حكيمة)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الفت2ح) عبد  اليوبي  السيد 
الشقة) (6 عم2ضة) (6 الزنقة) عنوانه)ا))
الجديدة) (24111 1 5)تجزئة حكيمة)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لجديدة))بت2ضيخ)18) 2ضس)

2121)تحت ضقم)26129.

669I

gestoria siham

اسماك دكالة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gestoria siham

 EL(JADIDAlot(hakima(N°131 ،

24111، الجديدة املغرب

اسم2ك دك2لة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

اليعنوبي ش2ضع غرن2طة الرقم 27  - 

24111 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

17919

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 18) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2):)اسم2ك)

دك2لة.

غرض الشركة بإيج2ز):)بيع وشراء)

جميع انواع االسم2ك وفواكه البحر

بيع وشراء)جميع املعدات واالالت)

البحرية

نقل البر2ئع.

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- ( (27 اليعنوبي ش2ضع غرن2طة الرقم)

24111)الجديدة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 75.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد شعيبي عبد الكريم):))375 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 375 ( (: السيد بن ع2ئشة ضشيد)
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الكريم) عبد  شعيبي  السيد 
24111)الجديدة) عنوانه)ا))الجديدة)

املغرب.
السيد بن ع2ئشة ضشيد عنوانه)ا))

الجديدة)24111)الجديدة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الكريم) عبد  شعيبي  السيد 
24111)الجديدة) عنوانه)ا))الجديدة)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لجديدة))بت2ضيخ)11)أبريل)

2121)تحت ضقم)265251.
671I

gestoria siham

سي2ضة التعليم البيل في

AUTO ECOLE LA BELLE VIE 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestoria siham
 EL(JADIDAlot(hakima(N°131 ،

24111، الجديدة املغرب
 AUTO( سي2ضة التعليم البيل في

ECOLE LA BELLE VIE) شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الشقة 1 

ش2ضع بير انزضا9 تجزئة الكوهن اق2 ة 
الشبهي  - 24111 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
17917

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (25
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
سي2ضة) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)
 AUTO ECOLE LA((التعليم البيل في

.(BELLE VIE
:) دضسة) بإيج2ز) الشركة  غرض 

لتعليم القي2دة.
 1 عنوا9 املقر االجتم2عي):)الشقة)
ش2ضع بير انزضا9 تجزئة الكوهن اق2 ة)

الشبهي))-)24111)الجديدة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: ( السيد ب2لعقدة نجيب)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 1111 (: ( نجيب) ب2لعقدة  السيد 

بقيمة)111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
)عنوانه)ا)) السيد ب2لعقدة نجيب)

الجديدة)24111)الجديدة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
)عنوانه)ا)) السيد ب2لعقدة نجيب)

الجديدة)24111)الجديدة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لجديدة))بت2ضيخ)11)أبريل)

2121)تحت ضقم)26249.

671I

gestoria siham

س ب ه2وس

)SB HOUSE( 
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestoria siham
 EL(JADIDAlot(hakima(N°131 ،

24111، الجديدة املغرب
س ب ه2وس )SB HOUSE) شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الرقم 144 
زنقة  حمد سميحة اق2 ة جوهرة 

 حمد سميحة الط2بق 6 الشقة 36 

- 21311 21311 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

497773

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 11) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

:)س ب) بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.(SB HOUSE((ه2وس
:) ق2ول) بإيج2ز) الشركة  غرض 

عق2ضات))

بيع وشراء) واد البن2ء

اعم2ل  ختلفة.

الرقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
اق2 ة) سميحة  زنقة  حمد  (144

 6 الط2بق) سميحة  جوهرة  حمد 

الشقة)36)-)21311 21311)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد دواح ابراهيم):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد فك2ض1 سعيد):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد دواح ابراهيم):)511)بقيمة)

111)دضهم.

السيد فك2ض1 سعيد):)511)بقيمة)

111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ابراهيم  دواح  السيد 

 2 تجزئة النجم2و1 الط2بق) (1 الرقم)

24111)الجديدة املغرب.

عنوانه)ا)) سعيد  فك2ض1  السيد 
 15 زنقة) (41 عم2ضة) اق2 ة  رج92 
الداض) (21311 س  و ن) (9 شقة)

البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ابراهيم  دواح  السيد 
 2 تجزئة النجم2و1 الط2بق) (1 الرقم)

24111)الجديدة املغرب
عنوانه)ا)) سعيد  فك2ض1  السيد 
 15 زنقة) (41 عم2ضة) اق2 ة  رج92 
الداض) (21311 س  و ن) (9 شقة)

البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 15 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)12951.
672I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE F K 2 O SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE(F(K 2 O(SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 676 
عي9 الع2طي 1 الراشيدية  - 52111 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

14799
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE F (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

. K 2 O SARL
أعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

 ختلفة).

عنوا9 املقر االجتم2عي):)ضقم)676 
 52111 (- ( الراشيدية) (1 عي9 الع2طي)

الراشيدية املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد عدن92 الفريلي))عنوانه)ا))
الراشيدية)) اوفوس  ت2 عريكت  قصر 

52111)الراشيدية املغرب.
اعقى) الرحم92  عبد  السيد 
عي9) (676 ضقم) (11 بلوك) عنوانه)ا))
 52111 ( الراشيدية) (1 الع2طي)

الراشيدية املغرب.
وشكنو) العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا))زنقة)5)ضقم)51)حي الشعبة)
الراشيدية) (52111 ( الراشيدية)

املغرب.
عنوانه)ا)) ( خوي2) السيد  حمد 
 52111 ( كلميمة) فسكى  ايت  قصر 

الراشيدية املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد عدن92 الفريلي))عنوانه)ا))
الراشيدية)) اوفوس  ت2 عريكت  قصر 

52111)الراشيدية املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لرشيدية)

ضقم)-.
673I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ABDO ALI CHAMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE ABDO ALI CHAMS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي قصر 

 روتشة  لعب كلميمة  - 52111 
الراشيدية املغرب.
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تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 -.

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 أبريل) (21 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
)عزيز) )ة))سليم92) تفويت السيد)
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (331
331)حصة لف2ئدة))السيد))ة))جوا9)

شمس بت2ضيخ)21)أبريل)2121.
احمد  بيد) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (331
331)حصة لف2ئدة))السيد))ة))جوا9)

شمس بت2ضيخ)21)أبريل)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 26 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)214.

674I

KHOUYI BADIA

 SOCIETE SERVICE
BOBINAGE  ACTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
 كن2س ، 51111،  كن2س املغرب

  SOCIETE SERVICE BOBINAGE
ACTION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 
3 ش2ضع ه2ضو9 الرشيد املدينة 

الجديدة   - 51111  كن2س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

53191
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
  SOCIETE SERVICE BOBINAGE

.ACTION

تشغيل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
الكهرب2ئية) التركيب2ت  (- اللف) وضشة 

-))أعم2ل  ختلفة).
 3 ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ش2ضع ه2ضو9 الرشيد املدينة الجديدة)))

-)51111) كن2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد نبيل بن عبدامل2لك))):))511 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 511 ( (: ( السيد يوسف  وصديق)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
يوسف  وصديق)) السيد 
ضشد1) تجزئة  (19 ضقم) عنوانه)ا))

الزيتو9))51111) كن2س املغرب.
عبدامل2لك))) بن  نبيل  السيد 
املكي) سيد1  دضب  (9 عنوانه)ا))

القصبة))51111) كن2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
يوسف  وصديق)) السيد 
ضشد1) تجزئة  (19 ضقم) عنوانه)ا))

الزيتو9))51111) كن2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)2166.
675I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

CAP FUS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
CAP FUS  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي املحل 

التج2ض1 ضقم 1339 تجزئة ي2سمينة 
2 وسال9  - 51111  كن2س  املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

53131

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 14) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 CAP (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. FUS

أشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء)املختلفة.

املحل) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

تجزئة ي2سمينة) (1339 التج2ض1 ضقم)

2)وسال9))-)51111) كن2س))املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيدة نرجيس البطيو1):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

البطيو1) نرجيس  السيدة 

الخ2 س) ش2ضع  حمد  عنوانه)ا))

  93111  6 ضقم) (2 ط) (42 عم2ضة ضقم)

تطوا9)))تطوا9).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

البطيو1) نرجيس  السيدة 

الخ2 س) ش2ضع  حمد  عنوانه)ا))

  93111  6 ضقم) (2 ط) (42 عم2ضة ضقم)

تطوا9)))تطوا9)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)2141.

676I

Northern plante

NORTHERN PLANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Northern plante

 DR AMOUTANE JAMAATE

 TAMAZOUTE SIDI ABDELLAH

 GHIATE ، 42066، JAMAATE

TAMAZOUTE maroc

Northern plante شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض ا ت92 

جم2عة ت2 2زوت سيد1 عبدهللا 

غي2ت - 41166  سيد1 عبدهللا 

غي2ت املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114151

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.Northern plante

غرض الشركة بإيج2ز):)) شتل.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)دواض ا ت92)

عبدهللا) سيد1  ت2 2زوت  جم2عة 

عبدهللا) سيد1  ( (41166 (- غي2ت)

غي2ت املغرب).

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: ( املس2كي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: ( املس2كي) زوهير  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
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السيد يوسف املس2كي))عنوانه)ا))
ايت) غي2ت  سيد1  بوملس2ف2ت  دواض 
سيد1 غي2ت) (41166 ( الحوز) أوضير 

ايت أوضير املغرب).
عنوانه)ا)) ( املس2كي) السيد زوهير 
 33 الشقة) ج  عم2ضة  سكن  بيتي 
41171) راكش))) ( ( العزوزية  راكش)

املغرب).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد يوسف املس2كي))عنوانه)ا))
ايت) غي2ت  سيد1  بوملس2ف2ت  دواض 
سيد1 غي2ت) (41166 ( الحوز) أوضير 

ايت أوضير املغرب
عنوانه)ا)) ( املس2كي) السيد زوهير 
 33 الشقة) ج  عم2ضة  سكن  بيتي 
41171) راكش)) ( ( العزوزية  راكش)

املغرب)
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123369.
677I

rochdi conseil

AYACHE DEVELOPPEMENT
إعال9  تعدد القراضات

rochdi conseil
تجزئة القوات املس2عدة ضقم 143 
العيو9 ، 71111، العيو9 املغرب
 AYACHE DEVELOPPEMENT
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: حي املقبرة 
زنقة 14 ضقم 13 العيو9 ش2ضع  

بئرنزضا9 زنقة الزالقة عم2ضة الجم2ني 
ضقم 14 العيو9 71111 العيو9 

املغرب.
»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 
.33443

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
تم اتخ2ذ) (2121 أبريل) (15 املؤضخ في)

القراضات الت2لية:)
على) ينص  الذ1  (:1 ضقم) قراض 
حصة  ملوكة) (511 تفويت)  2يلي:)
للسيد عي2ش يحيى الى السيد:) رابط)

بوجمعة.

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تحويل الشكل الق2نوني للشركة  ن)

شركة  حدودة املسؤولية الى شركة)

 حدودة املسؤولية بشريك وحيد.

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تعيي9 السيد:) رابط بوجمعة  سير)

وحيد للشركة

قراض ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)

توسيع النش2ط فيم2 يلي:)التنظيف

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تغيير اشكل الق2نوني

بند ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

توسيع النش2ط

بند ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تغيير الحصص

على) ينص  الذ1  (:16 ضقم) بند 

 2يلي:)تعيي9 املسير

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1312.

678I

TCF CONSEIL

BAHLOU TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TCF CONSEIL

 AV(MERS(SULTAN 1ER 26

 ETG(N°3 CASABLANCA 26

 AV(MERS(SULTAN 1ER(ETG

 N°3 CASABLANCA، 20490،

CASABLANCA MAROC

BAHLOU TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

ابراهيم الروداني ضقم 13 زنقة احمد 
املج2طي اق2 ة االلب الط2بق االول 

 كتب 8 الداض البير2ء - 21451 

الداض البير2ء املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.411227

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 فبراير) (26 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
تفويت السيد))ة))الحسن البهلول)
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (511
1.111)حصة لف2ئدة))السيد))ة))عبد)
فبراير) (26 بت2ضيخ) البوعي�سي  الحق 

.2121
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 11 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)769484.

679I

ائتم2نية  2هر

شركة فاضيلي اكسبريس ش ذ 
 STE FADILI EXPRESSE م م

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم2نية  2هر
1 عم2ضة العب2�سي ش2ضع عالل بن 
عبد هللا ، 26151، ابن أحمد 

املغرب
شركة ف2ضيلي اكسبريس ش ذ م 
 STE FADILI EXPRESSE SARL م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  ركز أوالد 
ف2ضس جم2عة اوالد ف2ضس  - 26151 

ابن أحمد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

1145
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)
 STE م) م  ذ  ش  اكسبريس  ف2ضيلي 

.FADILI EXPRESSE SARL
تحويل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

األ وال)-)صرف العمالت).

عنوا9 املقر االجتم2عي):) ركز أوالد)
 26151 (- ( ف2ضس جم2عة اوالد ف2ضس)

ابن أحمد املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 411.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 2.111 ( (: السيد  حمد الف2ضلي)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 2.111 ( (: خدوج) عطى  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد  حمد الف2ضلي عنوانه)ا))
 ركز اوالد ف2ضس اوالد ف2ضس))26151 

ابن احمد))املغرب.
عنوانه)ا)) ( خدوج) عطى  السيدة 
 ركز اوالد ف2ضس اوالد ف2ضس))26151 

ابن احمد))املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد الف2ضلي املهد1 عنوانه)ا))
 ركز اوالد ف2ضس اوالد ف2ضس))26151 

ابن احمد))املغرب)
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بب9 احمد))بت2ضيخ)23)أبريل)

2121)تحت ضقم)21.

681I

STE FURAMIC SARL

ste CYMA CONCEPT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FURAMIC SARL
زاوية ش2ضع الفتواكي وابن الخطيب 
عم2ضة  خت2ض1 الط2بق 6 ضقم الشقة 

3 ، 61111، وجدة املغرب
 ste CYMA CONCEPT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : طريق 
الجزائرتجزئة البخ2ض1 ضقم 31  - 

61111 وجدة املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
.23141
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بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تقرض) (2121 يوليوز) (12 في) املؤضخ 

 ste CYMA CONCEPT SARL حل)

شركة ذات املسؤولية املحدودة  بلغ)

وعنوا9) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)

 قره2 اإلجتم2عي طريق الجزائرتجزئة)

وجدة) (61111 (- ( (31 ضقم) البخ2ض1 

امل2لية) املواضد  لقلة  نتيجة  املغرب 

..كثرة املن2فسة...

و عي9:

و) الغ2لي  ( السيد)ة)) حمد)

أ ضقم) امل2لكي زنقة  تجزئة  عنوانه)ا))

5))وجدة)61111)املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

طريق) وفي  (2121 يوليوز) (12 بت2ضيخ)

(- ( (31 ضقم) البخ2ض1  تجزئة  الجزائر 

61111)وجدة املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1448.

681I

STE FURAMIC SARL

STE MAGDET SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

STE FURAMIC SARL

زاوية ش2ضع الفتواكي وابن الخطيب 

عم2ضة  خت2ض1 الط2بق 6 ضقم الشقة 

3 ، 61111، وجدة املغرب

STE MAGDET SARL   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 26 زنقة 

 ليلية  - 61111 وجدة املغرب.

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.32175

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم تعيي9) (2121 أبريل) (15 املؤضخ في)

 سير جديد للشركة السيد)ة))دب2ب)

حن92))كمسير وحيد

تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1521.

682I

INDEUSBATRAV

INDEUSBATRAV
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INDEUSBATRAV

زنقة الرشدية عم2ضة 28 شقة ضقم 

13 ، 71111، العيو9 املغرب

INDEUSBATRAV شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة 

الرشيدية عم2ضة 28 شقة ضقم 13 - 

71111 العيو9 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36349

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.INDEUSBATRAV

جميع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املدنية) الهندسة  (، البن2ء) أعم2ل 

اعم2ل) جميع  الصحي.) والصرف  و 

األنشطة) جميع  الكهرب2ء.) م2ضسة 

التي تعود ب2لنفع على قط2ع السي2حة)

 ثل اإليواء.).

زنقة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- (13 28)شقة ضقم) الرشيدية عم2ضة)

71111)العيو9 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) حمود1  الداه  السيد 
زنقة بن صميم) (11 حي خط الر لة)

ضقم)34 71111)العيو9 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) حمود1  الداه  السيد 
زنقة بن صميم) (11 حي خط الر لة)

ضقم)34 71111)العيو9 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1313/21.

683I

FLASH ECONOMIE

AXOUM LABEL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AXOUM LABEL

شركة ذات  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد ضأسم2له2 11.111 

دضهم

 قره2 الرئي�سي ب2ملنطقة الحرة 

أطلنتيك، الطريق الوطنية 4، 

البقعة 139  كرض، جم2عة ع2 ر 

السفلية، القنيطرة

التعريف املوحد للمق2ولة ضقم 

112783614111138

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة بشريك وحيد

أوال:)بموجب عقد عرفي  ؤضخ في)

(،2121 31) 2ضس) في) البير2ء) الداض 

وضعت شركة:

لـ)) الح2 لة  (JMC ج.م.س.) شركة 

111)حصة؛

ذات) لشركة  األس2�سي  النظ2م 

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد كم2)

يلي:

 AXOUM البيل) أكسوم  االسم:)
.LABEL

املنطقة الحرة أطلنتيك،) املقر:) (·
 139 البقعة) (،4 الوطنية) الطريق 
السفلية،) ع2 ر  جم2عة   كرض،)

القنيطرة
·)هدف الشركة:)تهدف الشركة إلى)

تحقيق  2 يلي:
والبط2ق2ت) امللصق2ت  صن2عة  (-
الالصقة الخ2صة بجميع الوس2ئط)؛

وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء) (-
السليلوز) وتحويل  2دة  وصن2عة 

والوضق بمختلف األنواع.
سنة ابتداء) ن ت2ضيخ) (99 املدة:) (·

التأسيس.
·)الرأسم2ل:)11.111)دضهم  قسم)
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (111 إلى)

للحصة  حرضة نقدا.
·)التسيير:)تم تعيي9 السيد كنت92)

 2ضتيني  سيرا ملدة غير  حددة.
السنة) تبتدئ  ( ( امل2لية:) السنة  (·
امل2لية في)1)ين2ير وتنتهي في)31)دجنبر.
االحتي2طي) في  (5% األضب2ح:) (·
حسب) يخصص  والب2قي  الق2نوني،)

قراض الشريك الوحيد.
ث2ني2:)تم تقييد الشركة في السجل)
التج2ض1 ب2لقنيطرة تحت ضقم)61227 
وتم اإليداع) (.2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)
الق2نوني بت2ضيخ)21)أبريل)2121)تحت)

ضقم)82111.
للخالصة والتذكير

املسير

684I

MBGA

MNEGOMAT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MBGA
 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

 MNEGOMAT
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 13 , 
زنقة أحمد املج2طي، إق2 ة األلب 

، الط2بق 1 ، ضقم 8, املع2ضيف - 

21111 الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

379695

في) حر  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2117 يونيو) (14

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MNEGOMAT

غرض الشركة بإيج2ز):)تج2ضة.
 ,  13 عنوا9 املقر االجتم2عي):)ضقم)
(، إق2 ة األلب) زنقة أحمد املج2طي،)
الط2بق)1)،)ضقم)8,)املع2ضيف)-)21111 

الداض البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيدة غيثة  ستغفر)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة غيثة  ستغفر عنوانه)ا))

 43111   64 الرقم) الليمو9  تجزئة 

قلعة السراغنة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيدة غيثة  ستغفر عنوانه)ا))

 43111   64 الرقم) الليمو9  تجزئة 

قلعة السراغنة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 19 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

يونيو)2117)تحت ضقم)379695.

685I

 SOCIETE DES ETUDES POLYDISCIPLINAIRES

ET(NEGOCE(»SEPN«(SARL

 SOCIETE DES ETUDES

 POLYDISCIPLINAIRES ET

NEGOCE »SEPN« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE DES ETUDES

 POLYDISCIPLINAIRES ET

NEGOCE »SEPN« SARL

128  جموعة ب الحي الحسني ، 

35111، ت2زة املغرب

 SOCIETE DES ETUDES

 POLYDISCIPLINAIRES ET

NEGOCE »SEPN« SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 128 

 جموعة ب الحي الحسني - 35111 

ت2زة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

5943

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 19) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 SOCIETE DES ETUDES  :

 POLYDISCIPLINAIRES ET

.NEGOCE(»SEPN«(SARL

:) كتب) بإيج2ز) الشركة  غرض 

الدضاس2ت التقنية.

 128 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 35111 (-  جموعة ب الحي الحسني)

ت2زة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيدة حسن2ء)الدضاز):))51)حصة)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

51)حصة) ( (: السيد فتح هللا زن2تي)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) الدضاز  حسن2ء) السيدة 
ت2زة) (35111 املسعودية) حي  (213

املغرب.
عنوانه)ا)) زن2تي  هللا  فتح  السيد 
حي النصر زنقة الر1 ضقم)13 61131 

وجدة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) الدضاز  حسن2ء) السيدة 
ت2زة) (35111 املسعودية) حي  (213

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (14 بت2ضيخ) ( بت2زة) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)55/22.

686I

BASMA HOLDING

MF LOC SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

BASMA HOLDING
 N°15, 1 er(étage(de «

 l’immeuble » LES(DUNES «
 lotissement » La(Colline « lot

 n° 31, Casablanca(Casablanca-
 Maroc، 20000، CASABLANCA

MAROC
MF LOC SARL AU شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 

 Rue soumaya résidence
 sherazade 3, 5ème(étage(n°22
 palmiers(Casablanca 20340

.CASABLANCA MAROC
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.486535

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)29) 2ضس)2121)تم))تحويل))

للشركة) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

 Rue soumaya résidence«  ن)

 sherazade 3, 5ème étage n°22

 palmiers Casablanca 21341

((« إلى) (»CASABLANCA MAROC

 N15,1er( étage( de( l’immeuble,

 LES( DUNES-lotissement( la

 colline LOT N 31 Casablanca

.»21271 casablanca  maroc

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 27 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)15596.

687I

MKR DISTRIB COMPAGNY

MKR DISTRIB COMPAGNY
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MKR DISTRIB COMPAGNY

 BD ZERKTOUNI RESIDENCE

 HAMAD(APPT 1، 200006،

CASABLANCA MAROC

 MKR DISTRIB COMPAGNY

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 411 ش2ضع 

الزضقطوني تجزئة حمد شقة 1  - 

CASABLANCA MAROC 21116

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

499915

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (26

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
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عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 MKR (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.DISTRIB COMPAGNY

-التج2ضة،) (: غرض الشركة بإيج2ز)

التسويق،)التمثيل،)توزيع  واد البن2ء)

واألجهزة

القي2م) واملعد9،) الخشب  -نج2ضة 

والهندسة) البن2ء) أعم2ل  بك2فة 

املدنية،)الترويج العق2ض1،)

املالبس) جميع  عال 2ت  -تمثيل 

ضج2ل،)نس2ء)وأطف2ل،

والدضاج2ت) السي2ضات  -تج2ضة  (

الن2ضية،)

تنظيم) اإللكترونية،) -التج2ضة 

املؤتمرات واالجتم2ع2ت))

الوس2ئل) بكل  الشركة  - ش2ضكة 

لجميع الشرك2ت أو الشرك2ت التي تم)

إنش2ؤه2 أو التي سيتم إنش2ؤه2 والتي)

قد تكو9 ذات صلة بهدف الشركة).

 411 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

ش2ضع الزضقطوني تجزئة حمد شقة)1  

.CASABLANCA MAROC 21116(-

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد  يش2ل ضودضكيز)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد  يش2ل ضودضكيز عنوانه)ا))

شقة) (12 تجزئة حدائق ألفة عم2ضة)

12 21221)الداض بير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد  يش2ل ضودضكيز عنوانه)ا))

شقة) (12 تجزئة حدائق ألفة عم2ضة)

12 21221)الداض بير2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)-.

688I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 SOCIETE AGRICOLE

KCIBIYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

 SOCIETE AGRICOLE KCIBIYA

SARL

الريعة الفالحية قصيبية، 

الجم2عة القروية حواف2ت، دائرة 

غرب بني  2لك سيد1 ق2سم

ضقم السجل التج2ض1 : 25961 

سيد1 ق2سم

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

2121,)قرض) 16)فبراير) املنعقد بت2ضيخ)

الشرك2ء)و ب2إلجم2ع على  2 يلي:

دفيكو) إيف2  السيدة  تعيي9  (-

كمسيرة للشركة ملدٍة)غير  حدودة

دفيكو) دافيد  السيد  تعيي9  (-

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة

-)تحيي9 الق2نو9 األس2�سي للشركة

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 15 اإلبتدائية بسيد1 ق2سم بت2ضيخ)

ابريل)2121)تحت ضقم)213. 

689I

بن علي لألستش2ضة ش م م

LA CROISEE SAADA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بن علي لألستش2ضة ش م م

952 تجزئة املس2ض طريق أسفي 

 راكش ، 41111،  راكش املغرب

LA CROISEE SAADA شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي طريق 

الفخ2ضة سع2دة  راكش - 41111 

 راكش املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

111145

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (15
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 LA (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.CROISEE SAADA
بيت) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الري2فة أو ضي2ض و طعم
طريق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 41111 (- سع2دة  راكش) الفخ2ضة 

 راكش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: البدوض1) السيد ضشيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
البدوض1 عنوانه)ا)) السيد ضشيد 
تجزئة الكلية ضقم)68) راكش)41111 

 راكش املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
البدوض1 عنوانه)ا)) السيد ضشيد 
تجزئة الكلية ضقم)68) راكش)41111 

 راكش املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)121375.
691I

املركز الجهو1 لالستثم2ض لجهة دضعة ت2فياللت  لحقة)

وضزازات

 SOCIÉTÉ IRRI TAGOUNITE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهو1 لالستثم2ض لجهة دضعة 
ت2فياللت  لحقة وضزازات

ش2ضع  وال1 ضشيد عم2ضة دادس 

الط2بق االول وضزازات، 45111، 

وضزازات املغرب

 SOCIÉTÉ IRRI TAGOUNITE

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي كت2وة 

ت2كونيت  - 47552 زاكوضة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

3513

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 SOCIÉTÉ IRRI TAGOUNITE

.SARL

اداضة) (* (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

وتركيب) )دضاسة  العملي2ت) خد 2ت 

أنظمة الر1 ب2لتنقيط))

*)البن2ء)واالشغ2ل املختلفة)

خطوط) صي2نة  أو  إنش2ء) (*

والصرف) املي2ه  وأن2بيب  االتص2ل 

الصحي

*)شركة الهندسة املدنية.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)حي كت2وة)
ت2كونيت))-)47552)زاكوضة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد والبرد ص2لح)):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: ( يوسف) والبرد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ( ص2لح) والبرد  السيد 
زاكوضة) (47552 ( ت2كونيت) كت2وة  حي 

املغرب.
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عنوانه)ا)) ( يوسف) والبرد  السيد 

 47552 ( ت2كونيت) ازغ2ض  ركز  حي 

زاكوضة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ( ص2لح) والبرد  السيد 

زاكوضة) (47552 ( ت2كونيت) كت2وة  حي 

املغرب

عنوانه)ا)) ( يوسف) والبرد  السيد 

 47552 ( ت2كونيت) ازغ2ض  ركز  حي 

زاكوضة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( االبتدائية بزاكوضة)

2121)تحت ضقم)-.

691I

MOUSSAOUI HAJJI

YAKOUBI TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

YAKOUBI TRANSPORT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الحي 

الجديد ش2ضع  وال1 ادضيس ضقم 76 

اضفود  - 52211 أضفود املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.12419

الع2م) الجمع  بمقت�سى 

 2121 أبريل) (23 اإلستثن2ئي2ملؤضخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرض 

   YAKOUBI TRANSPORT املحدودة)

دضهم) (111.111 ضأسم2له2)  بلغ 

الحي) اإلجتم2عي  وعنوا9  قره2 

 76 الجديد ش2ضع  وال1 ادضيس ضقم)

اضفود))-)52211)أضفود املغرب نتيجة)

ل):)از ة في القط2ع).

الحي) ب  التصفية  حدد  قر  و 
 76 الجديد ش2ضع  وال1 ادضيس ضقم)

اضفود))-)52211)اضفود املغرب.)
و عي9:

و) ( يعقوبي) ( سعيد) السيد)ة))
الحي الجديد ش2ضع  وال1) عنوانه)ا))
ادضيس ضقم)76)اضفود))52211)اضفود)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و) يعقوبي  ( ( الحسي9) السيد)ة))
الحي الجديد ش2ضع  وال1) عنوانه)ا))
ادضيس ضقم)76)اضفود))52211)اضفود)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (
املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 
تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 
العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية)

-(:
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 27 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)216/2121.
692I

MARCHICA CONSEIL

MRC INDUSTRIE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، ش2ضع طوكيو، الط2بق 1، شقة 

1، الن2ظوض. ، 62111، الن2ظوض 
املغرب

MRC INDUSTRIE شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

الوف2ق، قلعية، سلوا9 ،الن2ظوض - 
62712 الن2ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
21897

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 23) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 MRC (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.INDUSTRIE
1.تصنيع) (: غرض الشركة بإيج2ز)

 عدات السي2ضات.
2.)تصنيع اللوح2ت املعدنية.

والطب2عة) الالفت2ت  تصنيع  (.3
الرقمية..

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
(- ،الن2ظوض) سلوا9) قلعية،) الوف2ق،)

62712)الن2ظوض املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

1.111.111)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
((: العوفي) املحسن  عبد  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (11.111

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
العوفي) املحسن  عبد  السيد 
(،69 ضقم) النهرة،) تجزئة  عنوانه)ا))

12141)الن2ظوض املغرب. تم2ضة))
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
العوفي) املحسن  عبد  السيد 
(،69 ضقم) النهرة،) تجزئة  عنوانه)ا))

12141)الن2ظوض املغلرب تم2ضة))
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)718.
693I

GHITABIM

غيتابيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHITABIM
 Bd(zerktouni(Rés(AL(BORJ 6,

 2ME 2 ETAGE(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC

غيت2بيم شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 32 ش2ضع 
البنفسج - سكن الزيتونة - الدوض 

الث2ني ضقم 21  - 21111 الداض 

البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

486719

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 دجنبر) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

غيت2بيم.

ترويج) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

امللكية والتقسيم.

 32 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- الزيتونة) سكن  (- البنفسج) ش2ضع 

الدوض الث2ني ضقم)21))-)21111)الداض)

البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

(-

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) بوزوبع  السيد  حمد 

تقسيم أوبري92 الط2بق ض د س) (124

الداض البير2ء))28821))الداض البير2ء))

املغرب.

علج) بنتيرس  خ2لد  السيد 

تقسيم ك2ليفوضني2 الفرعي) عنوانه)ا))

)الداض) (21421 ( 6)الداض البير2ء) 9 ض)

البير2ء))املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) بوزوبع  السيد  حمد 

تقسيم أوبري92 الط2بق ض د س) (124

الداض البير2ء))28821))الداض البير2ء))

املغرب.



9971 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

علج) بنتيرس  خ2لد  السيد 
تقسيم ك2ليفوضني2 الفرعي) عنوانه)ا))
)الداض) (21421 ( 6)الداض البير2ء) 9 ض)

البير2ء))املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
(- بت2ضيخ) ( البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

تحت ضقم)-.
694I

ائتم2نية فيداك2،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TISLAT SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم2نية فيداك2، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش2ضع العركوب ضقم 7724-11 
صندوق البريد ضقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
TISLAT SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

الغفرا9 بقعة ضقم 24 - 73111 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
17957

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 TISLAT(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.SERVICES
غرض الشركة بإيج2ز):)بيع وشراء)

جميع ادوات الصيد.
حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 73111 (- (24 ضقم) بقعة  الغفرا9 

الداخلة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد سيد1 اهل سيد1  ولود:))

511)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.
 511 ( (: خطيب) الشرقي  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد سيد1 اهل سيد1  ولود)
 9 ضقم) الحمر  املن2زل  عنوانه)ا))

73111)الداخلة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد الشرقي خطيب عنوانه)ا))
 73111  14 ضقم) (8 حي السالم زنقة)

الداخلة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 19 بت2ضيخ) ( االبتدائية بواد1 الدهب)

أبريل)2121)تحت ضقم)633.
695I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE HHMIDANMIN SARL
AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE HHMIDANMIN SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 164 
تجزئة االخوة الراشيدية  - 52111 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
14819

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. HHMIDANMIN SARL AU

خد 2ت) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

النقل لحس2ب الغير).
عنوا9 املقر االجتم2عي):)ضقم)164 

 52111 (- ( تجزئة االخوة الراشيدية)

الراشيدية املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

(-

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد يوسف حميداني عنوانه)ا))
الراشيدية)) االخوة  تجزئة  (164 ضقم)

52111)الراشيدية املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد يوسف حميداني عنوانه)ا))
الراشيدية)) االخوة  تجزئة  (164 ضقم)

52111)الراشيدية املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لرشيدية)
ضقم)-.

696I

fiduazizi

AVARIES KAWATCH
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

ش2ضع عمر املخت2ض حي القدس ش2ضع 

عمر املخت2ض حي القدس، 7111، 

العيو9 املغرب

AVARIES KAWATCH شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

الوك2لة 11 بلوك F ضقم 15 العيو9 - 

71111 العيو9 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36181

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (17

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.AVARIES KAWATCH

استيراد) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

والعفن) الع2 ة  التج2ضة  ( تصدير.) و 

وأعم2ل) خد 2ت  تعددة  ( املتنوع.)

(، الع2 ة) البن2ء) أعم2ل  (  تنوعة.)

الع2 ة) الحفر  أعم2ل  العمود.) غرق 

والصرف الصحي والطرق والشبك2ت)

املي2ه) وإ دادات  والطرق  املختلفة 

نج2ضة) أعم2ل  واله2تف.) والكهرب2ء)

الخشب واألملنيوم.))استيراد وتصدير)

وتصدير) استيراد  املنتج2ت.) جميع 

املتعلقة) واملعدات  املواد  وتسويق 

البر2ئع) نقل  الشركة.) بأنشطة 

الغير.) ولحس2ب  الخ2ص  لحس2بي 

النقل املحلي والدولي لجميع البر2ئع)

النقل) والدولي.) املحلي  املبرد  النقل 

والبر2ئع) واألشي2ء) للبر2ئع  البر1 

بجميع أنواعه2)،)النقل الدولي.)النقل)

في أ1 فئة:)البرية والسكك الحديدية)

الع2م) النقل  والبحرية.) والجوية 

نقل البر2ئع للرك2ب في) لألشخ2ص.)

املد9.) بي9  وفيم2  الحررية  املن2طق 

السي2ضات) تأجير  ( البريد.) عبر  النقل 

الصي2نة الفنية لجميع وس2ئل النقل)

أو غيره2  ن املركب2ت.)وكيل الشحن)

وتسويق) وبيع  شراء) إليه.) واملرسل 

البحرية.) املأكوالت  جميع  نتج2ت 

واآللي2ت.) للمركب2ت  فنية  زي2ضات 

والبيع والشراء) والتصدير  االستيراد 
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والتمثيل) والسمسرة  والتج2ضة  (
أو) غرض  أل1  والتوزيع  والتسويق 
أو) أو سلع  أو  عدات  أو  واد   نتج 
ب2لصن2عة) تتعلق  أو  لحق2ت  آالت 
بشكل) البن2ء) وصن2عة  ع2م  بشكل 
واالستيراد) الع2 ة  التج2ضة  خ2ص.)
الب2طن.) والتع2قد  ن  والتصدير 
الوطنية) للشرك2ت  التج2ض1  التمثيل 
أو) املب2شرة  املش2ضكة  األجنبية.) أو 
غير املب2شرة في جميع الشرك2ت التي)
الخ2ص) للغرض  غرض  ش2به  له2 
املحتمل) التي  ن  أو  الشركة  بهذه 
و ع2لجة) إنت2ج  تطويره2.) تعزز  أ9 
و شتق2ته2) األ الح  وتوزيع  وتسويق 
الغذائية والصن2عية.)األغذية الع2 ة)
املنتج2ت) جميع  وتسويق  واستيراد 
البحرية) املأكوالت  تسويق  الغذائية.)
الط2زجة واملجمدة واملجمدة.)صن2عة)
وتصدير) واستيراد  وشراء) الصيد 
جميع) ونقل  األسم2ك  وتج2ضة  وبيع 
املنتج2ت السمكية.)بشكل ع2م)،)أ1)
عملية  رتبطة بشكل  ب2شر أو غير)
الشركة) نمو  لتعزيز  بنش2طه2   ب2شر 

وتطوضه2..
تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
15)العيو9)-) F)ضقم) 11)بلوك) الوك2لة)

71111)العيو9 املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)2121)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

1.111.111)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد عبد اله2د1 نبيل):)11.111 

بقيمة)1.111.111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد عبد اله2د1 نبيل عنوانه)ا))
الشقة) ب2تي  عم2ضة  خنيفرة  زنقة 
العيو9) (12 حي خط الر لة) (15 ضقم)

71111)العيو9 املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد عبد اله2د1 نبيل عنوانه)ا))
زنقة خنيفرة عم2ضة ب2تي شقة ضقم)15 
 71111 العيو9) (12 حي خط الر لة)

العيو9 املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (17 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1116/2121.

697I

ائتم2نية بوعرفة

STE ONTEREMIS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم2نية بوعرفة
ضقم49 زنقة الداض البير2ء بوعرفة 
بوعرفة، 61211، بوعرفة املغرب
STE ONTEREMIS شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة 11 
ش2ضع برك92  - 61112 بنى ت2جيت 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
887

 18 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121  2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ONTEREMIS
اشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
البن2ء)-اشغ2ل فالحية ع2 ة-)تصدير)
و استيراد-استغالل املع2د9 و جميع)

االشغ2ل املنجمية.
 11 زنقة) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
ت2جيت) بنى  (61112 (- ( برك92) ش2ضع 

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد الداود1 نبيل):))111)حصة)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) نبيل  الداود1  السيد 
بني) (61112 ( ش2ضع بوعرفة) (19 زنقة)

ت2جيت املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) نبيل  الداود1  السيد 
بني) (61112 ( ش2ضع بوعرفة) (19 زنقة)

ت2جيت املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بفجيج) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)36/2121.
698I

شركة بن بريك االستش2ضية

COMCAST
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة بن بريك االستش2ضية
بلوك 7 ضقم 13 يوسفية الغربية 
الرب2ط ، 11111، الرب2ط املغرب

COMCAST شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 37 زنقة 
ادضيس االكبر الشقة 6 الط2بق 3 

حي حس92 الرب2ط - 11121 الرب2ط 
املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
151473

في) حر  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (13
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.COMCAST

االعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املختلفة املتعلقة ب2لبن2ء.
زنقة) (37 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

 3 الط2بق) (6 الشقة) االكبر  ادضيس 

الرب2ط) (11121 (- حي حس92 الرب2ط)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: عمروش  راد) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) عمروش  راد  السيد 

تقدم) (94 الرقم) الربيع   جموعة 

الرب2ط)11111)الرب2ط املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) عمروش  راد  السيد 

تقدم) (94 الرقم) الربيع   جموعة 

الرب2ط)11111)الرب2ط املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( ب2لرب2ط) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)112981.

699I

FOR NEGOCE

GROUPEMENT RS BTP
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOR NEGOCE

ش2ضع  كة زنقة السرو عم2ضة ضقم 

65 شقة ضقم 11 العيو9. ش2ضع  كة 
زنقة السرو عم2ضة ضقم 65 شقة 

ضقم 11 العيو9.، 71111، العيو9 

املغرب

GROUPEMENT RS BTP  شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

املستقبل ضقم 241  - 71111 

العيو9 املغرب
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تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

35987

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (28

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. GROUPEMENT RS BTP

اشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء.

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

املستقبل ضقم)241))-)71111)العيو9)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

الس2يح) ابراهيم  السيد  وال1 

دضهم) (111 بقيمة) حصة  (5.111   :

للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الس2يح) ابراهيم  السيد  وال1 

الشيخ) حي  (21 زنقة) (121 عنوانه)ا))

عبداتي)82111)ط2نط92 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد ب2ب2 الجياللي عنوانه)ا))ضقم)

351)بلوك ب  دينة الوحدة))71111 

العيو9 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (15 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1131/21.

711I

STE FURAMIC SARL

 STE NEGGAZ CASH
SERVICES

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية ش2ضع الفتواكي وابن الخطيب 

عم2ضة  خت2ض1 الط2بق 6 ضقم الشقة 

3 ، 61111، وجدة املغرب

 STE NEGGAZ CASH SERVICES

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 16  كرض 

ش2ضع بئر انزضا9 - 61111 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

37133

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (16

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.NEGGAZ CASH SERVICES

تحويل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

اال وال).. فوض شركة)).
عنوا9 املقر االجتم2عي):)16) كرض)

وجدة) (61111 (- انزضا9) بئر  ش2ضع 

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد الربيب يحي)):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

حي) السيد الربيب يحي عنوانه)ا))

اال 2نة) زنقة  بنعد1  تجزئة  السالم 

ضقم)36  61111)وجدة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

حي) السيد الربيب يحي عنوانه)ا))

اال 2نة) زنقة  بنعد1  تجزئة  السالم 

ضقم)36  61111)وجدة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1462.

711I

ائتم2نية فيداك2،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

MAGA CONS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش2ط الشركة)

ائتم2نية فيداك2، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش2ضع العركوب ضقم 7724-11 

صندوق البريد ضقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

MAGA CONS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 االجتم2عي ش2ضع 

 حمد ف2ضل السماللي بقعة ضقم 

1559 - 73111 الداخلة املغرب.

توسيع نش2ط الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.2941

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تمت) (2121 أبريل) (12 في) املؤضخ 

نش2ط) إلى  الت2لية  األنشطة  إض2فة 

الشركة الح2لي):

استغالل وتسيير فندق.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

 19 بت2ضيخ) ( االبتدائية بواد1 الدهب)

أبريل)2121)تحت ضقم)635.

712I

COMPTA-YASS(SARL(AU

LE PHARE BEDDOUZA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA-YASS(SARL(AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC
LE PHARE BEDDOUZA شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  ركز 
البدوزة حراضة آسفي املغرب - 

46111 آسفي  املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
11615

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (16
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 LE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.PHARE BEDDOUZA
غرض الشركة بإيج2ز):) قهى

 طعم
 نعش عق2ض1.

:) ركز) االجتم2عي) املقر  عنوا9 
البدوزة حراضة آسفي املغرب)-)46111 

آسفي))املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
الدين) بدض  الزضهوني  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
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الدين) بدض  الزضهوني  السيد 

جم2عة) البدوزة  عنوانه)ا)) ركز 

آسفي)) (46111 ( آسفي) ( البدوزة)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

الدين) بدض  الزضهوني  السيد 

جم2عة) البدوزة  عنوانه)ا)) ركز 

البدوزة))آسفي))46111)آسفي))املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)--.

713I

STE FURAMIC SARL

STE GROSOL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FURAMIC SARL

زاوية ش2ضع الفتواكي وابن الخطيب 

عم2ضة  خت2ض1 الط2بق 6 ضقم الشقة 

3 ، 61111، وجدة املغرب

STE GROSOL SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

السم2ضة 1 طريق عي9 بني  طهر  - 

61111 وجدة املغرب.

تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.27419

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 أبريل) (17 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

تفويت السيد))ة))الحسي9 عي2د1)

211)حصة اجتم2عية  ن أصل)411 

حصة لف2ئدة))السيد))ة))عبد العزيز)

عي2د1 بت2ضيخ)17)أبريل)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1545.

714I

إءتم2نية واد املخ2ز9

FLORI-BAT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

إءتم2نية واد املخ2ز9
ش2ضع  ود1 بوكيت2 ضقم 542 ، 
21551، الداض البير2ء املغرب

FLORI-BAT شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي :  171 
زنقة 14 حي الفتح 3 الداض البير2ء - 

21521  الداض البير2ء املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
.132177

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تقرض حل) (2112 15) 2ضس) املؤضخ في)
ذات  سؤولية) شركة  (FLORI-BAT
 حدودة ذات الشريك الوحيد  بلغ)
وعنوا9) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)
حي) (14 زنقة) (171 (  قره2 اإلجتم2عي)
الفتح)3)الداض البير2ء)-)21521))الداض)

البير2ء)املغرب نتيجة الفالس.
و عي9:

السيد)ة))احمد))بنبك2ض و عنوانه)ا)))
 21521   3 حي الفتح) (14 زنقة) (172
)ة)) كمصفي) املغرب  البير2ء) الداض 

للشركة.
و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)
 171 ( وفي) (2121 أبريل) (14 بت2ضيخ)
زنقة)14)حي الفتح)3)الداض البير2ء)-)

21521))الداض البير2ء)املغرب.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 13 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 12)2112)تحت ضقم)498183.
715I

املركز الجهو1 لالستثم2ض لجهة دضعة ت2فياللت  لحقة)

وضزازات

 SOCIÉTÉ »OUBBACLEAN «
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهو1 لالستثم2ض لجهة دضعة 

ت2فياللت  لحقة وضزازات

ش2ضع  وال1 ضشيد عم2ضة دادس 

الط2بق االول وضزازات، 45111، 

وضزازات املغرب

 SOCIÉTÉ »OUBBACLEAN «

SARL AU  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض ايت 

عثم92 ايت بوداود - 47911 زاكوضة 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

3515

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 SOCIÉTÉ( »OUBBACLEAN( «

. SARL AU

*) ق2ولة) (: غرض الشركة بإيج2ز)

التطهير) (، النظ2فة) (، التنظيف) في 

والتطهير

زضاعة الحدائق أو الحدائق أو) (*

الطرق أو صي2نته2 و 2 إلى ذلك

*)البن2ء)واالشغ2ل املختلفة).

:)دواض ايت) عنوا9 املقر االجتم2عي)
زاكوضة) (47911 (- عثم92 ايت بوداود)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد ايت اوب2 يوسف)):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد ايت اوب2 يوسف))عنوانه)ا))
 13 ضقم) الوطنية  ( الطريق) (11 كلم)

الخنك))52124)الراشيدية))املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد ايت اوب2 يوسف))عنوانه)ا))
 13 ضقم) الوطنية  ( الطريق) (11 كلم)

الخنك))52124)الراشيدية))املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( االبتدائية بزاكوضة)

2121)تحت ضقم)-.

716I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

SODER FILLING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 168ave mohammed diouri
 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC
SODER FILLING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  انوال 
عم2ضة فلوض1 11  كتب ضقم 4 

 يموزا - 14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

2722
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SODER FILLING
تشغيل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

وضشة اإلنت2ج الصن2عي
انوال) ( (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 4 ضقم) 11) كتب  فلوض1) عم2ضة 

 يموزا)-)14111)القنيطرة املغرب.



9975 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 SODEREL SAS :  261 ( الشركة)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

111)حصة) ( (: السيدة  رية لوبيز)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد جو9 ليك فرونسوا):))111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد  حمد اعراب)):))21)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد  حمد امل2 وني):))21)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

 SODEREL SAS ( الشركة)

عنوانه)ا))املنطقة الصن2عية الغربية)

ن2ن�سي) س  ضص  هيليكوضت  (54181

411613345  54181))ن2ن�سي فرنس2.

 14 السيدة  2ضي2 لوبيز عنوانه)ا))

ش2ضع جنرال لكليرس)54511)ف2ندوفر)

ن2ن�سي)54511))ن2ن�سي فرنس2.

فرونسوا) ليك  جو9  السيد 

فير1)) جول  ش2ضع  (34 عنوانه)ا))

54111))ن2ن�سي فرنس2.

عنوانه)ا)) ( اعراب) السيد  حمد 

القنيطرة) السبع  عي9  املخ2ليف 

14111)القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)) امل2 وني  السيد  حمد 

548)سال) حي الرحمة قط2ع س ضقم)

11111)سال املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

فرونسوا) ليك  جو9  السيد 

فير1)) جول  ش2ضع  (34 عنوانه)ا))

54111))ن2ن�سي فرنس2

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لقنيطرة))بت2ضيخ)26)أبريل)

2121)تحت ضقم)82154.

717I

 كتب االست2ذ زاهد1 عبدالعزيز  وثق

REAL LIVING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 الء ة النظ2م األس2�سي للشركة

 كتب االست2ذ زاهد1 عبدالعزيز 

 وثق

الداض البير2ء ش2ضع 2  2ضس زنقة 

ا ستردام عم2ضة 6 الرقم 6 - الط2بق 

2 ، 21491، الداض البير2ء املغرب

REAL LIVING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: الداض 

البير2ء سيد1 البرنو�سي  جموعة 

التقدم  جموعة سكنية 2 17 

الط2بق الث2ني - - الداض البير2ء 

املغرب.

» الء ة النظ2م األس2�سي للشركة«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.481111

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)26) 2ضس)2121

األس2�سي) النظ2م  تقرض  الء ة 

للشركة  ع  قتري2ت الق2نو9:)-)هبة)

 171 في) اجتم2عية  ثمثلة  حصص 

حصة  ن) (511 حصة  ن  جموع)

لفئدة) ا وزو9  املهد1  السيد  طرف 

السيد عبد العزيز ا وزو9

اجتم2عية) حصص  تفويت  (-

حصة  ن  جموع) (171 في)  ثمثلة 

عبد) السيد  طرف  حصة  ن  (511

عبد) السيد  لف2ئدة  الش2دلي  الق2دض 

العزيز ا وزو9

الحصص) هبة  على  املص2دقة  (-

االجتم2عية)

-)املص2دقة على تفويت الحصص)

االجتم2عية

-)االتف2ق على السيد عبد العزيز)

ا وزو9 كشريك جديد في الشركة

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775331.

718I

FIDUCIAIRE AUDIT COM.CONSULTING

مكتب التحصيل و املحاسبة
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AUDIT COM.

CONSULTING

 BD(MED(V 5é(ETAGE(APT 357

 N°9 ESPACE(A/1 BELVEDERE

 CASABLANCA، 50550،

CASABLANCA MAROC

 كتب التحصيل و املح2سبة شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 27 زنقة 

5 شقة ضقم 6 ش2ضع الفواضات الحي 

املحمد1 21571 الداض البير2ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

336881

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2115 أكتوبر) (21

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

:) كتب) بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

التحصيل و املح2سبة.

تحصيل) (: بإيج2ز) غرض الشركة 

املستحقق2ت و املح2سبة.

زنقة) (27 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

ش2ضع الفواضات الحي) (6 شقة ضقم) (5

البير2ء) الداض  (21571 املحمد1)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: نجيب) الرئيس  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 1111 (: نجيب) الرئيس  السيد 
بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) نجيب  الرئيس  السيد 
27)زنقة)5)شقة ضقم)6)ش2ضع الفواضات)

21571)الداض البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) نجيب  الرئيس  السيد 
27)زنقة)5)شقة ضقم)6)ش2ضع الفواضات)

21571)الداض البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 27 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أكتوبر)2115)تحت ضقم)587247.

719I

BATI CUISINE

باتي كويزين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BATI CUISINE
 N° 65 RUE(MANSOUR(DAHBI

 CITE(DAKHLA ، 80000،
AGADIR MAROC

ب2تي كويزين شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم ش2ضع 
املنصوض الذهبي الداخلة اك2دير - 

81111 اك2دير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

47319
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
ب2تي) (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

كويزين.
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غرض الشركة بإيج2ز):)بيع لوازم و)

تجهيز املط2بخ.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)ضقم ش2ضع)

(- اك2دير) الداخلة  الذهبي  املنصوض 

81111)اك2دير املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد ع2بد شر طة):))511)حصة)

بقيمة)51.111)دضهم للحصة).

511)حصة) ( (: السيد بك2ض الحسن)

بقيمة)51.111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) شر طة  ع2بد  السيد 

 136 ضقم) (19 عم2ضة) االسرة  اق2 ة 

اك2دير) (81111 انزك92) الدشيرة 

املغرب.

السيد بك2ض الحسن عنوانه)ا))ضقم)

 81111 الوف2ق بنسرك2و اك2دير) (157

اك2دير املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد بك2ض الحسن عنوانه)ا))ضقم)

 81111 الوف2ق بنسرك2و اك2دير) (157

اك2دير املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

التج2ضية ب2ك2دير))بت2ضيخ)-)تحت ضقم)-.

711I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

ANTA BARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 157

 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

ANTA BARA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي املنطقة 
الصن2عية كزن2ية تجزئة 261, 262, 
263, و266 - طنجة - 91111 طنجة 

املغرب.
ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.88155

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم) (2121 أبريل) (19 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 
أ1  ن) دضهم«) (1.111.111«
»1.111.111)دضهم«)إلى)»2.111.111 
إجراء) ق2صة) ( (: طريق) عن  دضهم«)
 ع ديو9 الشركة املحددة املقداض و)

املستحقة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241676.
711I

SOLUCIA EXPERTISE

ALL IN AGENCY
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
ALL IN AGENCY شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 11 
زنقة عزيز بالل الط2بق الخ2 س, 
املع2ضيف - 21331 الداض البير2ء 

املغرب.
حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.291591

الشريك) قراض  بمقت�سى 
 2121 26) 2ضس) في) الوحيداملؤضخ 
ذات  سؤولية) شركة  حل  تقرض 
 ALL  حدودة ذات الشريك الوحيد)
IN AGENCY)) بلغ ضأسم2له2)31.111 
دضهم وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم)

11)زنقة عزيز بالل الط2بق الخ2 س,)
البير2ء) الداض  (21331 (- املع2ضيف)
الشريك) قراض  (: ل) نتيجة  املغرب 

الوحيد.
 11 و حدد  قر التصفية ب ضقم)
الخ2 س,) الط2بق  بالل  عزيز  زنقة 
البير2ء) الداض  (21331 (- املع2ضيف)

املغرب.)
و عي9:

السيد)ة))عمر))غزالي و عنوانه)ا))
حي) (54 ضقم) (4 زنقة) اله2م   جموعة 
البير2ء) الداض  (21111 ( الحسني)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (
املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 
تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 
العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية)

-(:
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 27 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775873.
712I

FATHICONSULTING

EUREKA TRADING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

FATHICONSULTING
 A8 LOTISSEMENT

 MOUSTAKBAL GH11
 APPARTEMENT  NUMERO 13 ،
20190، CASABLANCA(MAROC
EUREKA TRADING شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة 

جويو 2 ش2ضع ابن املعتز ط2بق 1 ضقم 
2  - 21111 الداض البير2ء  املغرب .

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.59515
الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
املؤضخ في)22) 2ضس)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
»اق2 ة جويو)2)ش2ضع ابن املعتز ط2بق)

البير2ء)) الداض  (21111 (- ( (2 ضقم) (1

(، 4)طريق سط2ت) إلى)»كلم) (« املغرب)

26311)برشيد)) (-( املنطقة الصن2عية)

املغرب)».

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 16 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)773465.

713I

JURISMAG SARL

 STE POUR LA

 VALORISATION DES

 PRODUITS DE LA PECHE

 par abréviation »SOVAPEC

SA
إعال9  تعدد القراضات

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 STE POUR LA VALORISATION

 DES PRODUITS DE LA PECHE

 par(abréviation »SOVAPEC(SA

»شركة  املس2همة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي:  نطقة 

 ر�سى ط2نط92 - 82111 ط2نط92 

املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.111

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)19)أبريل)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

الشكل) تحويل  قراض  على  املص2دقة 

ذات  سؤولية) شركة  إلى  الق2نوني 

 حدودة

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:))

تبنى نص النظ2م األس2�سي للشركة في)

شكله2 الجديد كشركة ذات  سئولية)

 حدودة.
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قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

إنه2ء) ه2م أعر2ء) جلس اإلداضة

قراض ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)

السيد) للشركة  وحيد  تعيي9  سير 

عبد اله2د1 عم2ض)،)ملدة غير  حددة)

قراض ضقم)5:)الذ1 ينص على  2يلي:)

 CABEXCO SARL شركة) تأكيد 

 OUTALEB السيد) يمثله2  التي  (،

حس2ب2ت) كمدقق  (، (ABDELLAH

أ1) املتبقية،) طوال  دة  همته  (،

الع2 ة) الجمعية  اجتم2ع  نه2ية  حتى 

الحس2ب2ت) في  ستبت  التي  الع2دية 

للسنة انتهى)31/12/2121

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:11 ضقم) بند 

 2يلي:)تحويل الشركة إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بط2نط92))بت2ضيخ)13)أبريل)

2121)تحت ضقم)119/2121.

714I

LOCATOURI
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

LOCATOURI شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 61 ش2ضع 

يوغوزالفي2  مر الغندوض1 عم2ضة ف 
ضقم 7 - 41111  راكش  املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.42659

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)12)أكتوبر)2121)تم))تحويل))

للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

»61)ش2ضع يوغوزالفي2  مر الغندوض1)

41111) راكش)) (- (7 ضقم) عم2ضة ف 

سيز9«) »فوض  »إق2 ة) إلى) املغرب«)

(- ( (21 طريق  سبح املن2ضة فيال ضقم)

41111) راكش))املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
ين2ير) (19 بت2ضيخ) ( بمراكش) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)331.
715I

Sté(Fiduciaire(d’Aujourd’hui(SARL

STE DIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش2ط الشركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،
32000، AL(HOCEIMA(MAROC
STE DIRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 االجتم2عي ش2ضع 

جم2ل الدين االفغ2ني ضقم 26 حي 
املنزه - 32111 الحسيمة الحسيمة.

تغيير نش2ط الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.1845
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم تغيير) (2121 فبراير) (18 املؤضخ في)
وأعم2ل) »البن2ء) الشركة  ن) نش2ط 
تحويل) » فوض  إلى)  ختلفة«)

األ وال«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 23 بت2ضيخ) ( ب2لحسيمة) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)144.
716I

CABINET BAHMAD

MARASASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إق2 ة  راكش بالزا عم2ضة د 1 شقة 
ب 21 الط2بق الث2ني جليز  راكش 
إق2 ة  راكش بالزا عم2ضة د 1 شقة 
ب 21 الط2بق الث2ني جليز  راكش، 

41111،  راكش املغرب
MARASASH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي إق2 ة 
 راكش بالزا عم2ضة د1 شقة 21، 
الط2بق الث2ني، جليز  - 41111  

 راكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

113947
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 26) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MARASASH
تأجير) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الغرف والفلل املفروشة.
إق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
(،21 شقة) د1) عم2ضة  بالزا   راكش 
  41111 (- ( جليز) الث2ني،) الط2بق 

 راكش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
(-

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

جيراض) نيكوالس،) ضاف2يل،) السيد 
نوف) ش2ضع  (23 عنوانه)ا)) ( جوض)

نوتردام))78111))فرس12))فرنس2.
أزوال1)) ي2يل  (، دلفي9) السيدة 
نوتردام)) نوف  ش2ضع  (23 عنوانه)ا))

78111))فرس12))فرنس2.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
جيراض) نيكوالس،) ضاف2يل،) السيد 
نوف) ش2ضع  (23 عنوانه)ا)) ( جوض)

نوتردام))78111))فرس12))فرنس2
أزوال1)) ي2يل  (، دلفي9) السيدة 
نوتردام)) نوف  ش2ضع  (23 عنوانه)ا))

78111))فرس12))فرنس2
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123198.

717I

فيفونديس  ركز أعم2ل

PHYBAT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيفونديس  ركز أعم2ل
 rue abou abbas jeraoui N 17
 5 quartier(de(la(gare ، 20310،

CASABLANCA املغرب
PHYBAT شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 332 
 Boulevard brahim roudani
 etage 5 Appt 21 Résidence

rayhane - 20330 الداض البير2ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
499517

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.PHYBAT
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيج2ز
.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

 332 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 Boulevard brahim roudani etage
 5(Appt( 21(Résidence( rayhane( -

21331)الداض البير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: اليوبي) خ2لد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
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عنوانه)ا)) اليوبي  خ2لد  السيد 
شقة) (28 س) عم2ضة  سفي92  اق2 ة 
 21111 البير2ء) سيد1  عروف  (3

الداض البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) اليوبي  خ2لد  السيد 
شقة) (28 س) عم2ضة  سفي92  اق2 ة 
 21111 البير2ء) سيد1  عروف  (3

الداض البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
(- بت2ضيخ) ( البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

تحت ضقم)-.
718I

LOCATOURI
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي9  سير جديد للشركة

locatouri  شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 61 ش2ضع 
يوغوزالفي2  مر الغندوض1 عم2ضة ف 

ضقم 7 - 41111   راكش  املغرب.
تعيي9  سير جديد للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.42659

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)12)أكتوبر)2121)تم تعيي9)
 سير جديد للشركة السيد)ة))نح2س)

عزيز كمسير وحيد
تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
ين2ير) (19 بت2ضيخ) ( بمراكش) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)331.
719I

COMPTABLE

IMAD GLASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTABLE
 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES(N°39 ABDELAZIZ
 3TOUARGA(MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

IMAD GLASS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 NO 300 وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي
 LOT(ATLAS(MEKNES - 50000

 كن2س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

53151
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 IMAD (: اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2)

.GLASS
 IMPORT-(:(غرض الشركة بإيج2ز

.EXPORT DE VERRE
 NO 311(:(عنوا9 املقر االجتم2عي
 LOT( ATLAS( MEKNES( -( 50000

 كن2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد عم2د الرا ي):))1.111)حصة)

بقيمة)111.111)دضهم للحصة.
 1111 (: الرا ي) اعم2د  السيد 

بقيمة)111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) الرا ي  اعم2د  السيد 
 NO 311 LOT ATLAS MEKNES

51111) كن2س املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) الرا ي  اعم2د  السيد 
 NO 311 LOT ATLAS MEKNES

51111) كن2س املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)1989.

721I

STE FIDLAMIAE SARL

FID LAMIAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

FID LAMIAE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة طبرية 

عم2ضة 4 شقة 9 الط2بق الث2لث  - 

11111 الرب2ط املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.98235

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)11)يوليوز)2114)تم))تحويل))

للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

»زنقة طبرية عم2ضة)4)شقة)9)الط2بق)

الث2لث))-)11111)الرب2ط املغرب«)إلى)

الط2بق) الحسيمة  زنقة  (37 »عم2ضة)

 11111 (- حس92) (4 شقة) الت2ني 

الرب2ط))املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (28 بت2ضيخ) ( ب2لرب2ط) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)113211.

721I

 L’AFRICAINE(D’ETUDES(FINANCIERES(ET

COMPTABLES

ه م ز برومو
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 L›AFRICAINE D›ETUDES

FINANCIERES ET COMPTABLES

 BD(MOHAMED(V(N 281 APP

 7 BENI(MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC

ه م ز برو و شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

الزهراء ام الرهر ضقم 41 بني  الل 

بني  الل 23111 بني  الل املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

11889

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 نونبر) (26

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

ه م ز) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

برو و.

:) نعش) بإيج2ز) الشركة  غرض 

عق2ض1.

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

بني  الل) (41 ام الرهر ضقم) الزهراء)

بني  الل)23111)بني  الل املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد نفيلي حمزة):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

بني) السيد نفيلي حمزة عنوانه)ا))

 الل)23111)بني  الل املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

بني) السيد نفيلي حمزة عنوانه)ا))

 الل)23111)بني  الل املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني  الل))بت2ضيخ)12)ين2ير)

2121)تحت ضقم)46.

722I
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cabinet abda conseil et management

DITSEN SARL AU ديتسن
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et
management

ضقم 239الط2بق االول طريق سيد1 
واصل الحي الصن2عي ، 46111، 

اسفي اسفي
DITSEN SARL AU ديتسن شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 263 
ش2ضع بوجدوض حي لبي2ض اسفي - 

46111 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
11627

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (23
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

DITSEN SARL AU)ديتسن.
التج2ضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

-االشغ2ل البن2ء-)الخد 2ت.
ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
263)ش2ضع بوجدوض حي لبي2ض اسفي)-)

46111)اسفي املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
الحواص) العزيز  عبد  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (5.111   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الحواص) العزيز  عبد  السيد 
حي) بوجدوض  ش2ضع  (263 عنوانه)ا))
اسفي) (46111 اسفي) الكوضس 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الحواص) العزيز  عبد  السيد 
حي) بوجدوض  ش2ضع  (263 ( عنوانه)ا))
الكوضس اسفي)46111)اسفي املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بت2ضيخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)-.

723I

FICOGE AG

MDPM DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOGE AG
ضقم 22عم2ضة افرا39ش2ضع الحسن 
 AGADIR، 800000، الت2نى اك2دير

AGADIR MAROC
MDPM DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 93 
زنقة سبتة الحى الصن2عى تسيال 
الدشيرة  - 8111 انزك92 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

23127
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MDPM DISTRIBUTION
تصنيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املشروب2ت الكحولية.
 93 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
تسيال) الصن2عى  الحى  سبتة  زنقة 

الدشيرة))-)8111)انزك92 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

حيم) دفيد  اوعقني9  السيد 
 75117 دبروبول) 16زنقة  عنوانه)ا))

فرنس2)8111)ب2ضيز فرنس2.

عنوانه)ا)) فن9  يش2ل  السيد 
 8111 ( اشدب) هر و9  زنقة  (6/22

اشدوب اسرائل.

 17 بيرز دافيد عنوانه)ا)) السيد 
 8111 ضقم15   ( العرف92) ب2ب  زنقة 

الداض البير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

حيم) دفيد  اوعقني9  السيد 
 75117 16زنقة دبروبول) ( عنوانه)ا))

فرنس2)ءءءءءء)ب2ضيز فرنس2

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2نزك92)

2121)تحت ضقم)962.

724I

MAIROUCHE FISC

BAZAR DUBAI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MAIROUCHE FISC

155 ش2ضع  حمد الس2دس اق2 ة 

سلمى الط2بق االول ضقم 13 كلميم ، 

81111، كلميم املغرب

BAZAR DUBAI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  ضقم 

324 ش2ضع 51 حي الوف2ق  العيو9 - 

71121 العيو9 املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.15385

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 26) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):

املحجوب) )ة)) السيد) تفويت 

اجتم2عية  ن) حصة  (511 ايزيكي)

)ة)) السيد) ( 511)حصة لف2ئدة) أصل)

26) 2ضس) عبدالعزيز انفلوس بت2ضيخ)

.2121

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (27 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1341/21.

725I

MOGADOR CONSULTING

BOZAMA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

 BOZAMA CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  حل 

تج2ض1 ضقم 98  شروع الي2سمي9 

2 الصويرة الجديدة - 44111 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

5663

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.BOZAMA CONSTRUCTION
:) ق2ول) بإيج2ز) الشركة  غرض 

ت2جر) في االشغ2ل املختلفة أو البن2ء،)

ب2للوازم املكتبية،)تج2ضة.

:) حل) االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 2 98) شروع الي2سمي9) تج2ض1 ضقم)

الصويرة الجديدة)-)44111)الصويرة)

املغرب.
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أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد ابراهيم  هراز):))711)حصة)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

111)حصة) ( (: السيد ضشيد  هراز)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

111)حصة) ( (: السيد ضشيد ا 2لو)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

 111 ( (: السيد عبد العزيز واكريم)
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ابراهيم  هراز  السيد 
الجديدة) الصويرة  املنزه  تجزئة  (35

44111)الصويرة املغرب.
السيد ضشيد  هراز عنوانه)ا))189 
الجديدة) الصويرة  (1 املنزه) تجزئة 

44111)الصويرة املغرب.
السيد ضشيد ا 2لو عنوانه)ا))شقة)
 44111 الحي الصن2عي) (14 بلوك) (35

الصويرة املغرب.
واكريم) العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا))ضقم)25)يعقوب املنصوض1)
الصويرة) (44111 الصن2عي) الحي 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ابراهيم  هراز  السيد 
الجديدة) الصويرة  املنزه  تجزئة  (35

44111)الصويرة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لصويرة))بت2ضيخ)28)أبريل)

2121)تحت ضقم)149.
726I

FUTURE CONSEIL

AFRIQUE BOUGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف بن ت2شفي9 الط2بق 

األول ، 26111، برشيد املغرب
AFRIQUE BOUGIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الط2بق 

االض�سي زنقة 15 الرقم 38 تجزئة 

الري92 سيد1  و ن الداضالبير2ء - 

21411 الداضالبير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511427

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.AFRIQUE BOUGIE

صن2عة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الشموع.

الط2بق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

تجزئة) (38 الرقم) (15 زنقة) االض�سي 

(- الري92 سيد1  و ن الداضالبير2ء)

21411)الداضالبير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 671 ( (: ( احميمة) السيد  حمد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 331 ( (: ( السيد ضضوا9 احميمة)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

)عنوانه)ا)) السيد  حمد احميمة)
129)س) 13)ضقم) تجزئة سرزا9 زنقة)

الداضالبير2ء) (21412 البير2ء) م 

املغرب.

السيد ضضوا9 احميمة))عنوانه)ا))
اق2 ة  يمة)2)عم2ضة د))ضقم)11)سيد1)

 و ن البير2ء)21412)الداضالبير2ء)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد ضضوا9 احميمة))عنوانه)ا))
اق2 ة  يمة)2)عم2ضة د))ضقم)11)سيد1)

 و ن البير2ء)21412)الداضالبير2ء)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 27 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)175878.

727I

FLASH ECONOMIE

AGADONG FISHERIES
إعال9  تعدد القراضات

AGADONG FISHERIES

شركة  س2همة، ضأسم2له2 

11.111.111 دضهم

املقر الرئيس: 4، زنقة بليدة، 

الداضالبير2ء

السجل التج2ض1 ضقم -66211 

التعريف الرريبي ضقم 1131165– 

التعريف املوحد للمق2ولة 

112128211111168

الزي2دة في ضأسم2ل الشركة

تخفيض ضأسم2ل الشركة

أوال:)بموجب  حرر الجمع الع2م)

(،2121 غشت) (31 االستثن2ئي بت2ضيخ)

»أك2دونغ) شركة) في  املس2همو9  قرض 

فيشريز«) 2 يلي:

أ).)الزي2دة في ضأسم2ل الشركة بمبلغ)

9.111.111)دضهم  ن أجل ضفعه  ن)

11.111.111)دضهم إلى)21.111.111 

 91.111 إصداض) طريق  عن  دضهم 

بمبلغ) إسمية  بقيمة  جديد  سهم 

111)دضهم لكل سهم بمعدل)9)أسهم)
جديدة  ق2بل)11)سهم2 قديم2،)تحرض)

عند االكتت2ب إ 2 نقدا وإ 2 ب2ملق2صة)

بديو9 س2ئلة وواجبة األداء.

الشركة) ضأسم2ل  تخفيض  ( ( ب).)

19.711.111)دضهم عن طريق) بمبلغ)

إلى) دضهم  (21.111.111 إضج2عه  ن)

التصفية) أجل  دضهم  ن  (311.111

بمبلغ) املتراكمة  للخس2ئر  الجزئية 

31.147.804،70)دضهم.

ث2ني2:)تم إنج2ز التصريح ب2الكتت2ب)

والدفع بت2ضيخ)25/9/2121.

ق2م) (،25/9/2121 بت2ضيخ) ث2لث2:)
الجمع الع2م االستثن2ئي بم2 يلي:

االشه2د واملص2دقة على الزي2دة) (·
في ضأسم2ل الشركة وفق قراض الجمع)
الع2م االستثن2ئي بت2ضيخ)31/8/2121؛
على) واملص2دقة  االشه2د  (·
املقرضة  ن) الرأسم2ل  تخفيض 
طرف الجمع الع2م االستثن2ئي بت2ضيخ)
تعديل) لذلك،) وتبع2  31/8/2121؛)
امل2دة)7) ن النظ2م األس2�سي للشركة)
اآل9) الشركة  نذ  ضأسم2ل  ليصبح 
دضهم) (311.111 في  بلغ)  حددا 
 111 سهم بقيمة) (3.111  قسم إلى)

دضهم لكل سهم.)
ضابع2:))تم اإليداع الق2نوني بكت2بة)
الربط لدى املحكمة التج2ضية ب2لداض)
تحت) (12/4/2121 بت2ضيخ) البير2ء)

عدد)774212.
للخالصة والتذكير

 جلس اإلداضة

728I

ADVOLIS

VAPSPEED
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

VAPSPEED شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  11 زنقة 
الزئبق حي األندلس  - 61111 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
37187

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 24) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.VAPSPEED
غسيل) (- (: غرض الشركة بإيج2ز)

السي2ضات التجميلي
-)إصالح السي2ضات

-)بيع  نتج2ت غسيل السي2ضات.
11)زنقة) ( عنوا9 املقر االجتم2عي):)
61111)وجدة) (- ( الزئبق حي األندلس)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: ا عيسة) أيوب  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) ا عيسة  أيوب  السيد 
 11 ضقم) الزئبق  زنقة  األندلس  حي 

61111)وجدة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ا عيسة  أيوب  السيد 
 11 ضقم) الزئبق  زنقة  األندلس  حي 

61111)وجدة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1558.
729I

ديوا9 الخد 2ت

STE ESPACE SAJD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوا9 الخد 2ت
ش2ضع  حمد الخ2 س ضقم 94 سيد1 

ق2سم ، 16111، سيد1 ق2سم 
املغرب

STE ESPACE SAJD  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض 
تغ2ض1  العب2دلة   شرع بلقصير1 

داض العسلوجي - 16151  شرع 

بلقصير1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

239

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. ESPACE SAJD

غرض الشركة بإيج2ز):)بيع الخرر)

والفواكه-) شغل  خز9 للتبريد.

دواض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

تغ2ض1))العب2دلة)) شرع بلقصير1 داض)

العسلوجي)-)16151) شرع بلقصير1)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد عزيز سجد):))1.111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد عزيز سجد عنوانه)ا)))دواض)

تغ2ض1 داض العسلوجي  شرع بلقصير1)

16151) شرع بلقصير1 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد عزيز سجد عنوانه)ا))دواض)

تغ2ض1 داض العسلوجي  شرع بلقصير1)

16151) شرع بلقصير1 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

بت2ضيخ) ( بلقصير1) بمشرع  االبتدائية 

24)يونيو)2121)تحت ضقم)124.

731I

ائتم2نية الجوهرة

TADLA CARRIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتم2نية الجوهرة
الرقم 163 زنقة ت2 سنة بلوك 

جميلة الط2بق الث2ني ، 25111، 
خريبكة اململكة املغربية

TADLA CARRIERE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 11 تجزئة 
البليدية - 25141 ابي الجعد 

املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.259

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 نونبر) (19 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
زين) الحبيب  )ة)) السيد) تفويت 
اجتم2عية  ن) حصة  (251 الدين)
)ة)) السيد) ( 251)حصة لف2ئدة) أصل)

حمزة  لي2ني بت2ضيخ)19)نونبر)2121.
كرداد) علي  )ة)) السيد) تفويت 
751)حصة اجتم2عية  ن أصل)751 
حصة لف2ئدة))السيد))ة))حمزة  لي2ني)

بت2ضيخ)19)نونبر)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 24 بت2ضيخ) ( الجعد) ب2بي  االبتدائية 

فبراير)2121)تحت ضقم)13/2121.

731I

CANOCAF SARL

ZAMAN CONSTRUCTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش2ط الشركة)

CANOCAF SARL
ش2ضع الجيش امللكي زنقة الخنس2ء 

ضقم 7 الط2بق الث2ني ضقم 13 
 NADOR ،62111 ،الن2ظوض

MAROC
 ZAMAN CONSTRUCTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 االجتم2عي حي 

لعرا�سي  - 62111 الن2ظوض  املغرب.

توسيع نش2ط الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.4665

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تمت) (2121 أبريل) (18 في) املؤضخ 

نش2ط) إلى  الت2لية  األنشطة  إض2فة 

الشركة الح2لي):

-)االنع2ش العق2ض1.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)22)أبريل)

2121)تحت ضقم)831.

732I

شركة فيدوسو

ste albor sarl au
إعال9  تعدد القراضات

شركة فيدوسو

112 ش2ضع املوحدين الحسيمة ، 

32111، الحسيمة املغرب

ste albor sarl au »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: شقة 

الط2بق 4 عم2ضة 11 ش2ضع  حمد 

الزضقطوني  - 32111 الحسيمة 

املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.3113

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)18)ين2ير)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تحويل املقر االجتم2عي للشركة)

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

ت2جر  ستحررات) نش2ط  ازالة 

و اض2فة) ( التجميل واملواد العروية)

و) االشه2ض  جديد  ق2ول  نش2ط 

االحداث

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تنقيح الق2نو9 االس2�سي).
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وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

و) االشه2ض  نش2ط  ق2ول  اض2فة 

االحداث

بند ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)

الى) للشركة  االجتم2عي  املقر  تحويل 

ش2ضع) (11 عم2ضة) (4 الط2بق) شقة 

 حمد الزضقطوني)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 11 بت2ضيخ) ( ب2لحسيمة) االبتدائية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)87.

733I

ائتم2نية الجوهرة

TADLA CARRIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق2نوني للشركة

ائتم2نية الجوهرة

الرقم 163 زنقة ت2 سنة بلوك 

جميلة الط2بق الث2ني ، 25111، 

خريبكة اململكة املغربية

TADLA CARRIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوا9  قره2 االجتم2عي 11 تجزئة 

البليدية - 25141 ابي الجعد .

تحويل الشكل الق2نوني للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.259

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم تحويل) (2121 نونبر) (19 املؤضخ في)

الشكل الق2نوني للشركة  ن)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 24 بت2ضيخ) ( الجعد) ب2بي  االبتدائية 

فبراير)2121)تحت ضقم)13/2121.

734I

ائتم2نية الجوهرة

TADLA CARRIERE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي9  سير جديد للشركة

ائتم2نية الجوهرة
الرقم 163 زنقة ت2 سنة بلوك 

جميلة الط2بق الث2ني ، 25111، 
خريبكة اململكة املغربية

TADLA CARRIERE  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 11 تجزئة 

البليدية - 25141 ابي الجعد 
املغرب.

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.259
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم تعيي9) (2121 نونبر) (19 املؤضخ في)
 سير جديد للشركة السيد)ة)) لي2ني))

حمزة كمسير وحيد
تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 24 بت2ضيخ) ( الجعد) ب2بي  االبتدائية 

فبراير)2121)تحت ضقم)13/2121.

735I

AMJ MANAGEMENT

MORIFIA  Sarl AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االضد9  اق2 ة ي2 نة   2 الط2بق 

االول ضقم 31   طنجة ، 91111، 
طنجة املغرب

MORIFIA  Sarl(AU   شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع  

االضد9 اق2 ة يمن2 2   في الط2بق األول 
ضقم 31 ، طنجة - 91111 طنجة 

املغرب  .
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.115613

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

تمت) (2121 أبريل) (13 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

سكينة)) )ة)) السيد) تفويت 

111)حصة اجتم2عية  ن) ( ا خش92)

)ة)) السيد) ( 111)حصة لف2ئدة) أصل)

أبريل) (13 بت2ضيخ) ا خش92  ( ا يمة)

.2121

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (27 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241716.

736I

COMPTA PLUS

SOCIETE SPIELO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA PLUS

 BD(MOHAMED(V 2° ETAGE 319

، 23000، BENI(MELLAL(MAROC

SOCIETE SPIELO شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

سعد حي األداضسة زنقة 11 ضقم 18 

بني  الل - 23111 بني  الل املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

11317

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 18) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SOCIETE SPIELO

تنظيم) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
املن2سب2ت).تج2ضة).استيراد و تصدير.

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 18 ضقم) (11 سعد حي األداضسة زنقة)

بني  الل)-)23111)بني  الل املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: هيبة شع2ف) ( السيدة)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
هيبة شع2ف عنوانه)ا))) ( السيدة)
حي األداضسة زنقة)11)ضقم)31 23111 

بني  الل املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
هيبة شع2ف عنوانه)ا))) ( السيدة)
حي األداضسة زنقة)11)ضقم)31 23111 

بني  الل املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني  الل))بت2ضيخ)14)أبريل)

2121)تحت ضقم)433.

737I

FISCALEX MAROC

B.A.H SAFEWAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
B.A.H SAFEWAY  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  تجر في 
الط2بق األض�سي في ملح2 يد 4 ضقم 
787  راكش - 41111  راكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114211
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في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 B.A.H (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

. SAFEWAY

وكيل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

شحن)-)النقل الدولي.

:) تجر في) عنوا9 املقر االجتم2عي)

الط2بق األض�سي في ملح2 يد)4)ضقم)787 

 راكش)-)41111) راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد ضشيد بحب2ح):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد حسن بحب2ح):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) بحب2ح  ضشيد  السيد 

 41111 716) راكش) 4)ضقم) ملح2 يد)

 راكش املغرب.

عنوانه)ا)) بحب2ح  حسن  السيد 

 41111 787) راكش) 4)ضقم) ملح2 يد)

 راكش املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) بحب2ح  ضشيد  السيد 

 41111 716) راكش) 4)ضقم) ملح2 يد)

 راكش املغرب

عنوانه)ا)) بحب2ح  حسن  السيد 

 41111 787) راكش) 4)ضقم) ملح2 يد)

 راكش املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123411.

738I

STE ANGLE DE GESTION SARL

EL GHMARI FISH
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

ش2ضع أحمد الحريز1 تجزئة 

التمسم2ني ضقم 6 اق2 ة ب2ضيس- أ 

تطوا9 ، 93111، تطوا9 املغرب

EL GHMARI FISH شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

أحمد الحريز1 تجزئة التمسم2ني 
ضقم 6 - 93111 تطوا9  غرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

29275

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 EL (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.GHMARI FISH

(: بإيج2ز) الشركة  غرض 

 MAREYAGE ET VENTE DE

.POISSONS FRAIS ET CONGELE

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

التمسم2ني) تجزئة  الحريز1  أحمد 
ضقم)6)-)93111)تطوا9  غرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد عبد السالم ابريك):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد عبد السالم ابريك):)1111 

بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

ابريك) السالم  عبد  السيد 
حي قلعة ش2ضع ا 2م ضاز1) عنوانه)ا))
تطوا9) (93211 28) ريق) ضقم)

 غرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
ابريك) السالم  عبد  السيد 
حي قلعة ش2ضع ا 2م ضاز1) عنوانه)ا))
ضقم)28) ريق)93211)تطوا9  غرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2121)تحت ضقم)919.
739I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

RAOUAT AL AMAL
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE  GESTION(ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC
RAOUAT AL AMAL شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي الرهراه  
ب ضقم القطعة 533 حي الرهراه  ب 
ضقم القطعة 533 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
118171

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 غشت) (17
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.RAOUAT AL AMAL

أعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء)املتنوعة.

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

حي) (533 القطعة) ضقم  ب  ( الرهراه)

الرهراه))ب ضقم القطعة)533 91111 

طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد اسم2عبل الح2تمي):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد اسم2عبل الح2تمي):)1111 

بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الح2تمي) اسم2عبل  السيد 
عنوانه)ا))زنقة هرن92 كوضتيص ط2بق)

2 91111)طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

الح2تمي) اسم2عبل  السيد 
عنوانه)ا))زنقة هرن92 كوضتيص ط2بق)

2 91111)طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

نونبر) (22 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم م19212147254.

741I

STE COMPLEXE MANSSOUR SERVICE SARL

 COMPLEXE MANSSOUR
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE COMPLEXE MANSSOUR

SERVICE SARL

دواض بو 2لن أيت أونير بو 2لن دادس 

تنغير، 45151 تنغير املغرب 
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 COMPLEXE MANSSOUR
SERVICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
عنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض بو 2لن 

أيت أونير بو 2لن دادس تنغير، 
45151 تنغير املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
1349

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق2نو9) (2121 16) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 COMPLEXE MANSSOUR

. SERVICE
غرض الشركة بإيج2ز):

-1) حطة خد 2ت السي2ضات)
و) الوقود  بيع  ( -2) حطة)

املحرق2ت
الخد 2ت) تسيير  و  استغالل  (3-

)استغالل حديقة لأللع2ب)
ت2جر (4-

دواض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
دادس) بو 2لن  أونير  أيت  بو 2لن 

تنغير،)45151)تنغير املغرب
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة  (

الشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 341 (: ا حمد  نصوض) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيد  وحى  نصوض):)331)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
 331 (: سعيد  نصوض) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) السيد  وحى  نصوض 
حى اداك بو 2لن دادس تنغير)45151 

تنغير املغرب.

عنوانه)ا)) سعيد  نصوض  السيد 
تنغير) دادس  بو 2لن  بو 2لن  حي 

45151)تنغير املغرب.
السيد ا حمد  نصوض عنوانه)ا))
حي) الوف2ق  اق2 ة  ج  عم2ضة  (1 ضقم)
 11211 الرب2ط) اض2في  (1 النهرة)

الرب2ط املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

و واطن  سير1 الشركة:
السيد ا حمد  نصوض عنوانه)ا))
حي) الوف2ق  اق2 ة  ج  عم2ضة  (1 ضقم)
 11211 الرب2ط) اض2في  (1 النهرة)

الرب2ط املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (14 بت2ضيخ) بتنغير  االبتدائية 

2121)تحت ضقم)295/251.

741I

FIDAS SERVICES

ATARLUX
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDAS SERVICES
 Av(Lalla(Yacout 5éme ,39

 Etage(Appt(D(Casablanca ، 0،
CASABLANCA MAROC

ATARLUX شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 332 ش2ضع 
ابراهيم الروداني الط2بق 5 ضقم 21 
املع2ضيف - 21381 الداض البير2ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
472677

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 غشت) (14
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ATARLUX
إداضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
عملي2ت الخد 2ت املدنية التج2ضية أو)

الصن2عية أو الزضاعية.
 332 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ش2ضع ابراهيم الروداني الط2بق)5)ضقم)
21)املع2ضيف)-)21381)الداض البير2ء)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 111 ( (: توفيق) دو 2س  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) توفيق  دو 2س  السيد 
الداض) ( (21311 بلفدير الداض البير2ء)

البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) هدى  دو 2س  السيدة 
خريبكة) (25111 ( حي ي2سمينة) (181

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

شتنبر)2121)تحت ضقم)746621.

742I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

 MUNDIAPOLIS
UNIVERSITE

إعال9  تعدد القراضات

MUNDIAPOLIS UNIVERSITE
شركة  س2همة بمجلس إداضة 

ضأسم2له2: 161 511 111.11 دضهم
 ONDA/CO :قره2 االجتم2عي 

 نطقة قطب التكوين، ص.ب 52 
النواصر، الداض البير2ء 

185765 السجل التج2ض1 ب2لداض 
البير2ء ضقم:

 IF(n° 2263413 – ICE(n°
111594224111191

االداضة) بمقت�سى  حرر  جلس 
املنعقد بت2ضيخ)12)دجنبر)2121)تقرض)

 2 يلي:
شركة) استق2لة  -) ع2ينة 
ليميتيد  ن) هولدينغ  هونوضيس 
وتعيي9  ؤقت) كمتصرفة   ه2 ه2 
كمتصرف) الفياللي  حسن  للسيد 

جديد للشركة.
الجمعية) بموجب  حرر 
العمو ية الع2دية املنعقدة بت2ضيخ)26 

فبراير)2121،)تقرض  2 يلي:
-) ع2ينة تغيير املمثل الدائم)
للشركة هونوضيس هولدينغ ليميتيد،)
الطرابل�سي) أس2 ة  السيد  ح2لي2 

كبديل للسيد صالح تركيه.)
التعيي9) على  املص2دقة  (-
الفياللي) حسن  للسيد  املؤقت 

كمتصرف جديد للشركة.
الجديد) التكوين  -) ع2ينة 

ملجلس اداضة الشركة.
ب2لسجل) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية) املحكمة  لدى  التج2ض1 
 773496 تحت عدد) ب2لداض البير2ء)

بت2ضيخ)16)أبريل)2121.
 لخص قصد النشر

743I

ديوا9 األست2ذ سعيد الخفيف

TAFDISTE
إعال9  تعدد القراضات

ديوا9 األست2ذ سعيد الخفيف
زاوية س2حة  الزضقطوني  و  ش2ضع  

عالل  بن  عبد  هللا،  إق2 ة  النرجس 
2،   كتب  ضقم  5 ، 35111، ت2زة 

املغرب
TAFDISTE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: حي 

املسيرة 2،  جموعة 6، ضقم 36 - - 
ت2زة املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.4255
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
تم اتخ2ذ) (2121 أبريل) (17 املؤضخ في)

القراضات الت2لية:)
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قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

الوحيد) الشريك  تأكيد وف2ة  (- (1

ش.ذ.م.م) (»TAFDISTE« لشركة)

عمر) السيد  املرحوم  وحيد  بشريك 

الق2يد1 و تقسيم الحصص اململوكة)

له ب2لشركة على وضثته

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

ذات) الشركة  استمراض  (2-

املسؤولية املحدودة بشكله2 املتعدد)

الشرك2ء)

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

عبدالسالم) السيد  تعيي9  (3-

الق2يد1 كمسير جديد للشركة ملدة)

غير  حدودة

قراض ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)
الق2نو9) إع2دةصي2غة  (4-

األس2�سي للشركة)

قراض ضقم)5:)الذ1 ينص على  2يلي:)

صالحي2ت  ن أجل القي2م) (5-

النشر) و  اإليداع  إجراءات  بجميع 

املنصوص عليه2 ق2نون2

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

األس2�سي) الق2نو9  إع2دةصي2غة 

للشركة

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (28 بت2ضيخ) ( بت2زة) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)248/2121.

744I

jilovta sarl

WIN INGENIERIE
شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

WIN INGENIERIE شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع بير 

انزضا9 عم2ضة الكوثر الط2بق 1 ضقم 

12  - 6111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

37165

 12 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121  2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 WIN (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.INGENIERIE

:) كتب) بإيج2ز) الشركة  غرض 

الدضاس2ت و الطبوغراف).

عنوا9 املقر االجتم2عي):)ش2ضع بير)
ضقم) (1 الط2بق) الكوثر  انزضا9 عم2ضة 

12))-)6111)وجدة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيدة وئ2م  شم2�سي)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة وئ2م  شم2�سي عنوانه)ا))
  5 البلبل) طريق  سع2دة  حي  (5 ضقم)

61111)وجدة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيدة وئ2م  شم2�سي عنوانه)ا))
  5 البلبل) طريق  سع2دة  حي  (5 ضقم)

61111)وجدة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1512.

745I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

OLAN TRA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

OLAN TRA شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الحي 

الصن2عي سيد1 غ2نم ضقم 484 

 كتب ضقم 17  راكش - 41111 

 راكش املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114117

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 OLAN(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.TRA

:) ق2ول في) غرض الشركة بإيج2ز)

البن2ء.

الحي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 484 ضقم) غ2نم  سيد1  الصن2عي 

 41111 (- 17) راكش) ضقم)  كتب 

 راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد ال ي9 أليكسيس)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 1.111 (: السيد ال ي9 أليكسيس)

بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد ال ي9 أليكسيس عنوانه)ا))

ضقم) غ2نم  سيد1  الصن2عي  الحي 

 41111 17) راكش) 484) كتب ضقم)

 راكش))املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد ال ي9 أليكسيس عنوانه)ا))

ضقم) غ2نم  سيد1  الصن2عي  الحي 

 41111 17) راكش) 484) كتب ضقم)

 راكش املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123236.

746I

العبدالو1 لالشغ2ل املح2سبتية

ALPHA HYDRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العبدالو1 لالشغ2ل املح2سبتية

عم2ضة نو يدي2 ش2ضع  حمد الخ2 س 

الط2بق 2الشقة3 ت2زة ، 35111، 

ت2زة املغرب

ALPHA HYDRO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زاوية 

 حمد الش2و1 و عقبة بن ن2فع 

عم2ضة 42 ت2زة - 35111 ت2زة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

5971

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 ALPHA(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.HYDRO SARL
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غرض الشركة بإيج2ز):)بيع اجزاء)
التصدير/ و  السي2ضات/االستيراد 

التج2ضة.
زاوية) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 حمد الش2و1 و عقبة بن ن2فع عم2ضة)

42)ت2زة)-)35111)ت2زة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 341 ( (: بوغراضة) السيد  حمد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 331 ( (: السيد  حمد انس دي2ني)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
حصة) (331 ( (: السيد عهد دي2ني)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) بوغراضة  السيد  حمد 
نواكشوط) زنقة  العربي  املغرب  حي 

ضقم)19 35111)ت2زة املغرب.
دي2ني) انس  السيد  حمد 
 13 ضقم) العلويي9 س  حي  عنوانه)ا))

35111)ت2زة املغرب.
السيد عهد دي2ني عنوانه)ا))زاوية)
 حمد الش2و1 و عقبة بن ن2فع عم2ضة)

42))شقة)1ت2زة)35111)ت2زة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) بوغراضة  السيد  حمد 
نواكشوط) زنقة  العربي  املغرب  حي 

ضقم)19 35111)ت2زة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (28 بت2ضيخ) ( بت2زة) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)246.
747I

jilovta sarl

ste RAPID PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 ste RAPID PLUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 1476  حي 

السالم ضهر ملحلة  - 61111 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

37157

في) حر  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 ste (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.RAPID PLUS

نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البر2ئع للغير.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)1476))حي)

وجدة) (61111 (- ( السالم ضهر ملحلة)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: حداد1  حمد) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: بوعروضو  حمد) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) حداد1  حمد  السيد 
حي املن2ض تجزئة الع2قل طريق ا8)ضقم)

11 61111)وجدة املغرب.

السيد بوعروضو  حمد عنوانه)ا))

 1 ضهر ملحلة تجزئة السالم طريق ا)
ضقم)6  61111)وجدة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) حداد1  حمد  السيد 
حي املن2ض تجزئة الع2قل طريق ا8)ضقم)

11 61111)وجدة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1494.
748I

 كتب املح2سبة الف2�سي

INMOBILIARIA SOLYMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

 كتب املح2سبة الف2�سي
1 عالل بن عبد هللا شقة ضقم 4 ، 

93111، تطوا9 املغرب
 INMOBILIARIA SOLYMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 
 TETOUAN, 27, AVENUE
 MOHAMED(V - 93040

.TETOUAN MAROC
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.1171

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم)) (2116 ين2ير) (29 في) املؤضخ 
الح2لي) االجتم2عي  املقر  ( تحويل)
 TETOUAN, 27,« للشركة  ن)
 AVENUE(MOHAMED(V(-(93040
 PLACE«(إلى (»TETOUAN MAROC
 JOULANE AV JOULANE WILAYA
 CENTER BUREAU N°23 BL4
 IMM( A( TETOUAN( ( -( 93040

.»TETOUAN  MAROC
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
18) 2ضس) بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2116)تحت ضقم)617.
749I

jilovta sarl

FR LUXE CAR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

FR LUXE CAR شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 52 طريق ا 

تجزئة لعلج  - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36235

 27 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2119 دجنبر)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 FR (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.LUXE CAR

كراء) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

السي2ضات بدو9 س2ئق.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)52)طريق)

ا تجزئة لعلج))-)61111)وجدة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد ي2سي9 صفص2ف):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد ي2سي9 صفص2ف عنوانه)ا))

وجدة) (61111  1 طريق الووس ضقم)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد ي2سي9 صفص2ف عنوانه)ا))

وجدة) (61111  1 طريق الووس ضقم)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (22 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2119)تحت ضقم)3154.

751I
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AMOURI CONSULTING

SAIS FINANCIERE
إعال9  تعدد القراضات

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
SAIS FINANCIERE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 136، 

قطعة وف2ء طريق صفرو 32 ف2س - 
31111  ف2س املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.21785
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)21)دجنبر)2115
تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)
إقراض الحصص اإلجتم2عية

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)
املوافقة على الشريك الجديد

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)
تعديل الشكل الق2نوني للشركة

قراض ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)
تعديل النظ2م األس2�سي

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)
النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)6:)الذ1 ينص على  2يلي:)
الحصص النقدية

بند ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:)
ضأس امل2ل اإلجتم2عي

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
فبراير) (21 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2116)تحت ضقم)127933.
751I

العبدالو1 لالشغ2ل املح2سبتية

 STE AGLA
 TELECOMMUNICATION

SARL AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وف2ة شريك

العبدالو1 لالشغ2ل املح2سبتية

عم2ضة نو يدي2 ش2ضع  حمد الخ2 س 

الط2بق 2الشقة3 ت2زة ، 35111، 

ت2زة املغرب

 STE AGLA

 TELECOMMUNICATION SARL

AU  شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي اكال 

واد ا ليل - 35111 ت2زة املغرب.

وف2ة شريك
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.5179

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)15) 2ضس)2121)تم اإلعالم)

بوف2ة الشريك عبد السالم البوه2لي)

(
ً
تبع2 الوضثة  على  حصصه  توزيع  و 
يوليوز) (16 في) املؤضخ  اإلضاثة  لرسم 

2121)ب2لشكل األتي):

القندو�سي،)) ( حن92) السيد)ة))

125,11)حصة).

السك2ك،)) ي2 نة  السيد)ة))

166,67)حصة).

البوه2لي،)) اس2 ة  السيد)ة))

354,17)حصة).

البوه2لي،)) السيد)ة)) الك 

177,18)حصة).

السيد)ة))وئ2م البوه2لي))،))177,18 

حصة).

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (27 بت2ضيخ) ( بت2زة) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)243.

752I

2S COMPTE

بروج فريو
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش2ط الشركة)

2S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

بروج فريو شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 االجتم2عي دواض ايت 

الح2ج الجم2عة القروية عي9 قيشر  

- 25161 ابي الجعد املعرب.

توسيع نش2ط الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.511

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 أبريل) (22 في) املؤضخ 

نش2ط) إلى  الت2لية  األنشطة  إض2فة 

الشركة الح2لي):

االستيراد و التصدير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

 28 بت2ضيخ) ( الجعد) ب2بي  االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)12.

753I

global audit partners

CABINET BELHOUCINE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc

CABINET BELHOUCINE شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  2ضين2 

ش2ضع املوحدو9 برج كريسط2ل 1 

الط2بق 11 - 25111 الداض البيظ2ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511589

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 19) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.CABINET BELHOUCINE

املشوضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الق2نونية والرريبية.

:) 2ضين2) االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 1 كريسط2ل) برج  املوحدو9  ش2ضع 

البيظ2ء) الداض  (25111 (- (11 الط2بق)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 111 ( (: أيوب) ب2لحسي9  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد ب2لحسي9 أيوب عنوانه)ا))
ش2ضع جعفر إبن عطية بوضغو9) (47

21141)الداض البيظ2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد ب2لحسي9 أيوب عنوانه)ا))
ش2ضع جعفر إبن عطية بوضغو9) (47

21141)الداض البيظ2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 28 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)776127.

754I

العبدالو1 لالشغ2ل املح2سبتية

 STE AGLA
TELECOMMUNICATION

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل الق2نوني للشركة

العبدالو1 لالشغ2ل املح2سبتية

عم2ضة نو يدي2 ش2ضع  حمد الخ2 س 

الط2بق 2الشقة3 ت2زة ، 35111، 

ت2زة املغرب

 STE AGLA

TELECOMMUNICATION  شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
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و عنوا9  قره2 االجتم2عي حي اكال 

واد ا ليل  - 35111 ت2زة .

تحويل الشكل الق2نوني للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.5179

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)15) 2ضس)2121)تم تحويل)

الشكل الق2نوني للشركة  ن)»شركة)

ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (27 بت2ضيخ) ( بت2زة) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)243.

755I

ADEV CONSULTING

AVOCADO BERRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADEV CONSULTING

 ROUTE(DE(TANGER(KM 5 ،

93000، TETOUAN(Maroc

AVOCADO BERRY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 

املغرب الجديد ضقم 771  - 92111 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

6117

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.AVOCADO BERRY

غرض الشركة بإيج2ز):)االستغالل)

الفالحي

استيراد و تصدير.

و استغالل وحدة) دضاسة و انش2ء)

جميع) تلفيف  و  زضاعية  و  فالحية 

اصن2ف النب2تية و الفالحية

تج2ضة في البذوض و املواد الكيم2وية)

الفالحية.

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 92111 (- ( (771 املغرب الجديد ضقم)

العرائش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد أس2 ة فرتول):))311)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 311 ( (: غرب2ني) ط2ضق  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

411)حصة) ( (: السيد  ع2د العالم)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) فرتول  أس2 ة  السيد 

تجزئة البس2تي9 ش2ضع ليث ابن سعد)

طنجة) (91111  2 الط2بق) (6 ضقم)

املغرب.

عنوانه)ا)) ط2ضق غرب2ني  السيد 

  334 ضقم) الجديد  املغرب  تجزئة 

92111)العرائش املغرب.

عنوانه)ا)) العالم  السيد  ع2د 

)سوق االضبع2ء)  ركز  وال1 بوسله2م)

الغرب) 14311)سوق االضبع2ء) الغرب)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) العالم  السيد  ع2د 

)سوق االضبع2ء)  ركز  وال1 بوسله2م)

الغرب) 14311)سوق االضبع2ء) الغرب)

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لعرائش))بت2ضيخ)27)أبريل)

2121)تحت ضقم)296.

756I

IL CONSIGLIO SARLAU

PERFECT AGREGATS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IL CONSIGLIO SARLAU

 LOT 18-APPT(N°18 IMM(N°17

 SOKOMA(MARRAKECH ،

41111،  راكش املغرب

 PERFECT AGREGATS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي داض 

السالم عم2ضة ضقم 24 الشقة ضقم 7 

السع2دة  راكش - 41111   راكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114217

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.PERFECT AGREGATS SARL

إداضة) ( (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

وتسيير املق2لع.

) ق2والألشغ2ل الختلفة

استيراد وتصدير آالت البن2ء.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)داض السالم)

عم2ضة ضقم)24)الشقة ضقم)7)السع2دة)

 راكش)-)41111)) راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 341 ( (: ) حمد النجراو1) السيد)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

331)حصة) ( (: السيد ط2ضق كداض)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيدة يسرى بلوط)):))311)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد)) حمد النجراو1 عنوانه)ا))
داض السالم عم2ضة ضقم)24)الشقة ضقم)
41111) راكش) السع2دة  راكش) (7

املغرب.
عنوانه)ا))) كداض  ط2ضق  السيد 
اق2 ة جوهرة االطلس عم2ضة س ضقم)
22)زنقة او بكر الصديق الحي الشتو1)

 راكش)41111) راكش املغرب.
عنوانه)ا))) ( بلوط) يسرى  السيدة 
 1 الشقة) (488 عم2ضة) (1 املسيرة)

 راكش)41111) راكش املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد)) حمد النجراو1 عنوانه)ا))
داض السالم عم2ضة ضقم)24)الشقة ضقم)
41111) راكش) السع2دة  راكش) (7

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123413.
757I

العبدالو1 لالشغ2ل املح2سبتية

 STE AGLA
 TELECOMMUNICATION

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

العبدالو1 لالشغ2ل املح2سبتية
عم2ضة نو يدي2 ش2ضع  حمد الخ2 س 

الط2بق 2الشقة3 ت2زة ، 35111، 
ت2زة املغرب

 STE AGLA
  TELECOMMUNICATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي اكال 

واد ا ليل - 35111 ت2زة املغرب.
تعيي9  سير جديد للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.5179

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم تعيي9) (2121 15) 2ضس) املؤضخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد   سير 

القندو�سي حن92 كمسير وحيد.
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تبع2 لوف2ة املسير.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بت2ضيخ) ( بت2زة) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)243.
758I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TOFINOX MAROC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

TOFINOX MAROC شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

بئرانزضا9 دواض الصوير1 تيكوين 
اك2دير - 81111 اك2دير املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.46517

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)12)أبريل)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
»حي بئرانزضا9 دواض الصوير1 تيكوين)
املغرب«) اك2دير  (81111 (- اك2دير)
ضقم) (12 بلوك) بئرانزضا9  »حي  إلى)
اك2دير)) (81111 (- اك2دير) تيكوين  (14

املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بت2ضيخ) ( ب2ك2دير) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)99297.
759I

IL CONSIGLIO SARLAU

ATTAKMIL TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IL CONSIGLIO SARLAU
 LOT 18-APPT(N°18 IMM(N°17

 SOKOMA(MARRAKECH ،

41111،  راكش املغرب
 ATTAKMIL TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الزهوض 7 
املخيم العسكر1 الط2بق 1 الشقة 
ضقم 7  راكش - 41111   راكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114297
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ATTAKMIL TRAVAUX SARL
أشغ2ل) ( (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
البن2ء)املختلفة))استئج2ض آالت البن2ء).

)استيراد وتصدير آالت البن2ء..
عنوا9 املقر االجتم2عي):)الزهوض)7 
الشقة) (1 الط2بق) العسكر1  املخيم 
) راكش) (41111 (- 7) راكش) ضقم)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 511 ( (: ) حمد النجراو1) السيد)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيد عبد السميح اض 2يش:))511 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد)) حمد النجراو1 عنوانه)ا))
داض السالم عم2ضة ضقم)24)الشقة ضقم)
41111)) راكش) 7)السع2دة  راكش)

املغرب.
اض 2يش) السميح  عبد  السيد 
ضقم) االحب2س  تجزئة  ( عنوانه)ا))
  41111 املحمد1  راكش) الحي  (11

 راكش املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

و واطن  سير1 الشركة:

السيد)) حمد النجراو1 عنوانه)ا))

داض السالم عم2ضة ضقم)24)الشقة ضقم)

41111)) راكش) 7)السع2دة  راكش)

املغرب

اض 2يش) السميح  عبد  السيد 

ضقم) االحب2س  تجزئة  ( عنوانه)ا))

  41111 املحمد1  راكش) الحي  (11

 راكش املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (28 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123486.

761I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE SOHABERG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

ش2ضع  حمد الخ2 س ضقم 13 

الط2بق الث2ني خنيفرة ، 54111، 

خنيفرة املغرب

STE SOHABERG SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زنقة 4 

ضقم 4 حي الحسن خنيفرة - 54111 

خنيفرة املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.1111

الع2م) الجمع  بمقت�سى 

 2121 21) 2ضس) اإلستثن2ئي2ملؤضخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرض 

  STE SOHABERG SARL املحدودة)

 بلغ ضأسم2له2)11.111)دضهم وعنوا9)

حي) (4 ضقم) (4  قره2 اإلجتم2عي زنقة)

خنيفرة) (54111 (- خنيفرة) الحسن 

املغرب نتيجة ل):)عدم بلوغ الهدف.

 4 و حدد  قر التصفية ب زنقة)

 54111 (- 4)حي الحسن خنيفرة) ضقم)

خنيفرة املغرب.)

و عي9:
و عنوانه)ا)) ( بركي) ( بدض) السيد)ة))
خنيفرة) الحسن  حي  (4 ضقم) (4 زنقة)
)ة)) 54111)خنيفرة املغرب كمصفي)

للشركة.
وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)
لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 
و) العقود  تبليغ  و  حل  املخ2برة 

الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بت2ضيخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2121)تحت ضقم)171.

761I

EURODEFI

NB HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
NB HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 119 ش2ضع 
عبد املو ن الط2بق الت2ني ضقم 15 - 

21361 الداض البير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511551
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 NB (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.HOLDING
غرض الشركة بإيج2ز):)شراء)وبيع)

جميع أنواع  واد الط2قة املتجددة.
 119 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ش2ضع عبد املو ن الط2بق الت2ني ضقم)

15)-)21361)الداض البير2ء)املغرب.
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أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 411.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد ادم  راني عنوانه)ا)) ليزي2)
12354)كواال لبوضك  ليزي2.

عنوانه)ا)) ( ك2 ل) حمزة  السيد 
21361)الداض البير2ء) الداض البير2ء)

املغرب.
عنوانه)ا)) زينب  راني  السيدة 
21361)الداض البير2ء) الداض البير2ء)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ( ك2 ل) حمزة  السيد 
21361)الداض البير2ء) الداض البير2ء)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 28 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)776167.
762I

FIDAS SERVICES

ALL SEASONS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDAS SERVICES
 Av(Lalla(Yacout 5éme ,39

 Etage(Appt(D(Casablanca ، 0،
CASABLANCA MAROC

ALL SEASONS شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوض التصفية)
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 27 اق2 ة 

ق2دضية الط2بق 1 ضقم 4  كرض.
ليس2سفة - 21191 الداض البير2ء 

املغرب.
حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.416423

الشريك) قراض  بمقت�سى 
 2121 ين2ير) (12 في) الوحيداملؤضخ 
ذات  سؤولية) شركة  حل  تقرض 

 ALL  حدودة ذات الشريك الوحيد)

SEASONS)) بلغ ضأسم2له2)111.111 

 27 اإلجتم2عي) دضهم وعنوا9  قره2 
4) كرض. 1)ضقم) اق2 ة ق2دضية الط2بق)

البير2ء) الداض  (21191 (- ليس2سفة)

ا1) وجود  عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

نش2ط تج2ض1.

 27 ب) التصفية  حدد  قر  و 
4) كرض. 1)ضقم) اق2 ة ق2دضية الط2بق)

البير2ء) الداض  (21191 (- ليس2سفة)

املغرب.)

و عي9:

و) الكوهن  ( س2 ي) السيد)ة))

اق2 ة  يموزة ب2ب) (4 دضج) عنوانه)ا))

البير2ء) الداض  ( (21421 ك2ليفوضني2)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (

املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 

تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 

العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية)

-(:

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

ين2ير)2121)تحت ضقم)761991.

763I

 كتب املح2سبة

OB MOTOS MAROC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 كتب املح2سبة

16 زنقة سال السع2دة 2 ، 15111، 

الخميس2ت املغرب

OB MOTOS MAROC شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 191 زنقة 

5 تجزئة املنى - 15111 الخميس2ت 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

29255

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (18

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 OB (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MOTOS MAROC

بيع) ( (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الجديدة) الن2ضية  الدضاج2ت 

إصالح) غي2ضه2-) وقطع  واملستعملة 

االستيراد) الن2ضية-) الدضاج2ت 

والتصدير.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)191)زنقة)

الخميس2ت) (15111 (- تجزئة املنى) (5

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: اعبو) السيد  حمد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) اعبو  السيد  حمد 

 15111  1 املنى) تجزئة  (4 زنقة) (125

الخميس2ت املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) اعبو  السيد  حمد 

 15111  1 املنى) تجزئة  (4 زنقة) (125

الخميس2ت املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 26 بت2ضيخ) ( ب2لخميس2ت) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)151.

764I

أسم2ء) يدي2

DENNIS RITCHIE PRIVE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أسم2ء  يدي2

ش2ضع صهيب الرو ي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�سي البير2ء، 21111، 

البير2ء املغرب

DENNIS RITCHIE PRIVE شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة 

العملية ليس2سفة ضقم 91/14  

البير2ء 21111 الداضالبير2ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

412917

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 شتنبر) (18

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.DENNIS RITCHIE PRIVE

:) دير) بإيج2ز) الشركة  غرض 

 ؤسسة.

اق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

  14/91 ضقم) ليس2سفة  العملية 

الداضالبير2ء) (21111 البير2ء)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

11.111.111)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: انر2م) السيد الحسن 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
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والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

انر2م عنوانه)ا)) السيد الحسن 
عي9) (11 ضقم) (25 زنقة) (3 الفتح) حي 
الشق البير2ء)21111)الداضالبير2ء)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
انر2م عنوانه)ا)) السيد الحسن 
عي9) (11 ضقم) (25 زنقة) (3 الفتح) حي 
الشق البير2ء)21111)الداضالبير2ء)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 
شتنبر)2121)تحت ضقم)11677397.
765I

CABINET BAHMAD

RÉ-KECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إق2 ة  راكش بالزا عم2ضة د 1 شقة 
ب 21 الط2بق الث2ني جليز  راكش 
إق2 ة  راكش بالزا عم2ضة د 1 شقة 
ب 21 الط2بق الث2ني جليز  راكش، 

41111،  راكش املغرب
Ré-kech شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي إق2 ة 
 راكش بالزا عم2ضة د1 شقة 21، 
الط2بق الث2ني، جليز  - 41111 

 راكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114177
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
Ré- (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.kech

شراء) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

وإداضة جميع املب2ني والعق2ضات وبيوت)

طريق) عن  والري2ض2ت  الري2فة 

التأجير أو غير ذلك.

إق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(،21 شقة) د1) عم2ضة  بالزا   راكش 

 41111 (- ( جليز) الث2ني،) الط2بق 

 راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 99.811 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

(-

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

 14 عنوانه)ا)) (MALOU الشركة)

ش2ضع لي فونتي9،))17581))لو بوا بالج)

أو9 ض1،))فرنس2.

 LA CREMAILLERE الشركة)

ال) دو  ش2ضع  ( (23-25 عنوانه)ا))

كو ب2تونت،))14471))كوضسو1-سير-

 ير))فرنس2.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

جو9  يشيل) يوه92  السيد 

4)ش2ضع أضيستيغد) الغوضد))عنوانه)ا))

بريوند،))17581))لو بوا بالج أو9 ض1،))

فرنس2

سيريل بيرتود) (، السيد غريغوض1)
ه2 شير،)) و  د  زنقة  (22 عنوانه)ا))

14611))اني�سي،))فرنس2

فوشير) جولي  (، أوضيلي) السيدة 
زنقة)) (14 عنوانه)ا)) الغوضد  زوجة 
فونتي9))17581))لو بوا-)بالج-)أو9 ض1)

،))فرنس2

فرونسواز،) ين،) سندض  السيدة 

ستيف2ني لي2ضد زوجة بيرثود))عنوانه)ا))

  14611 ( (، ه2 شير) دو  ش2ضع  (22

أني�سي)،))فرنس2

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123296.

766I

CABINET BENSOUSSI

FAST MOTION TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BENSOUSSI

 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUE LAHORE ET SAYED KOTB

 6EME(ÉTAGE(N°66، 90000،

TANGER MAROC

FAST MOTION TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي املنطقة 

الصن2عية كزن2ية تجزئة ضقم 416   - 

91111 طنجة املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.85283

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تقرض حل) (2121 أبريل) (12 املؤضخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

) بلغ) (FAST MOTION TRANS
وعنوا9) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)

 قره2 اإلجتم2عي املنطقة الصن2عية)

 91111 (- ( ( (416 كزن2ية تجزئة ضقم)

االز ة) (: ل) نتيجة  املغرب  طنجة 

االقتص2دية.

و حدد  قر التصفية ب املنطقة)

الصن2عية كزن2ية تجزئة ضقم)416)))-)

91111)طنجة املغرب.)

و عي9:

و) بوضاس  ( السيد)ة)) حمد)
ضقم) (13 عشوبة) تجزئة  عنوانه)ا))

111 91111)طنجة املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتر2ء)الحدود املفروضة)

لهم  حل) املخولة  الصالحي2ت  على 

و) العقود  تبليغ  و  حل  املخ2برة 

الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية):)-

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (27 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241712.

767I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 TRAVAUX  SPECIAUX  DU
MAROC

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 TRAVAUX  SPECIAUX  DU

MAROC   شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 19 

ش2ضع املرابطي9 إنزك92 - 86351 

انزك92 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

23183

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 TRAVAUX  SPECIAUX  DU

.  MAROC

اشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

واألشغ2ل) البن2ء-اشغ2ل  ختلفة-)

الع2 ة
 19 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

 86351 (- إنزك92) املرابطي9  ش2ضع 

انزك92 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
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السيد  حمد عبد الجليل بلقزيز)
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد  حمد عبد الجليل بلقزيز)
 323 ضقم) الرش2د  عم2ضة  عنوانه)ا))
ش2ضع  حمد الخ2 س اك2دير)81111 

اك2دير املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد  حمد عبد الجليل بلقزيز)
ش2ضع) (323 ضقم) الرش2د  ( عنوانه)ا))
 حمد الخ2 س اك2دير)81111)اك2دير)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2نزك92)

2121)تحت ضقم)928.
768I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM  sarl

BOUNYAMED PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

ش2ضع ف2س ، ضكن ابن طفيل ، إق2 ة 
دي2 وند، الط2بق األول ،  كتب  ضقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب
BOUNYAMED PROMO  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الطريق 
الوطنية ضقم 28 ، حدائق  رج92، 
الط2بق االض�سي بلوك د  - 93111 

تطوا9 املغرب.
ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
. 22621

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم) (2121 أبريل) (21 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 
أ1  ن) دضهم«) (11.158.911«
 11.257.911« إلى) دضهم«) (99.111«
إجراء) ق2صة) ( (: طريق) عن  دضهم«)
 ع ديو9 الشركة املحددة املقداض و)

املستحقة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (28 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2121)تحت ضقم)1427.

769I

STE ANGLE DE GESTION SARL

NAOU DISTRIBUTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
ش2ضع أحمد الحريز1 تجزئة 

التمسم2ني ضقم 6 اق2 ة ب2ضيس- أ 
تطوا9 ، 93111، تطوا9 املغرب

NAOU DISTRIBUTION شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي صف 
الحم2م العلي2 ش2ضع 18 ضقم 41 - 

93111 تطوا9 املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.26193

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
املؤضخ في)15)أبريل)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
ضقم) (18 »صف الحم2م العلي2 ش2ضع)
إلى) املغرب«) تطوا9  (93111 (- (41
تجزئة) (168 »ش2ضع تيز1 واسلي ضقم)

 وني2)-)93111)تطوا9))املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2121)تحت ضقم)831.

771I

CENTRE AZROU SERVICES

SOCIETE ZAKABORKI CAR
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE AZROU SERVICES
 CENTRE(AZROU ، 53100،

AZROU MAROC
 SOCIETE ZAKABORKI CAR
شركة ذات  سؤولية  حدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 374 

النخيل 4  - 53111 آزضو املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

1531

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 22) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SOCIETE ZAKABORKI CAR

كراء) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

السي2ضات.

 374 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

النخيل)4))-)53111)آزضو املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 5.111 ( (: بوضكي) زكري2ء) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) بوضكي  زكري2ء) السيد 

374)النخيل)4  53111)ازضو املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) عم2د  خط2ض1  السيد 

 52111 ( الخنك) سرغي9  قصر 

الرشيدية املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (29 بت2ضيخ) ( ب2زضو) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)162.

771I

INTENSE MEDIA

INTENSE MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INTENSE MEDIA
ضقم 4 الط2بق الث2ني عم2ضة بدض بلوك 

9 زنقة 1118 الحي املحمد1 أك2دير. 

، 81181، أك2دير املغرب

INTENSE MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 4 

عم2ضة بدض بلوك 9 زنقة 1118 الحي 

املحمد1 - 81181 أك2دير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

47237

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.INTENSE MEDIA

(: بإيج2ز) الشركة  غرض 

 Société( d’Informations( et

 Communication / Agence de

. Publicité
 4 ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الحي) (1118 زنقة) (9 عم2ضة بدض بلوك)

املحمد1)-)81181)أك2دير املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد هش2م لشكر):))334)حصة)

بقيمة)33.411)دضهم للحصة).

 333 ( (: ابير2ض) الحسي9  السيد 

حصة بقيمة)33.311)دضهم للحصة).

السيد الحسي9 ش2ضا):))333)حصة)

بقيمة)33.311)دضهم للحصة).
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والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

 INTENSE MEDIA الشركة)
بلوك) بدض  عم2ضة  (4 ضقم) عنوانه)ا))
أك2دير) املحم  الحي  (1118 زنقة) (9

81181)أك2دير املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) لشكر  هش2م  السيد 
 2 تجزئة ضي2ض أهل سال عم2ضة ف2ء)
شقة)6)ت2بريكت)11115)سال املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (29 بت2ضيخ) ( ب2ك2دير) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)99339.
772I

بروفيد خد 2ت  تعددة ش.م.م ش و

ERAL TEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بروفيد خد 2ت  تعددة ش.م.م 
ش و

ش2ضع  حمد داود اق2 ة بدضط2بق 
فوق اض�سي ضقم 3 تطوا9 ، 93141، 

تطوا9 املغرب
ERAL TEX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

اغط2س زنقة 11 ٲ  كرض ضقم 3  - 
93111 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
29265

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 24) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 ERAL (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.TEX SARL
خي2طة) (- (: غرض الشركة بإيج2ز)
املنتوج2ت) الج2هزة و  بيع املالبس  و 
املالبس) بيع  و  خي2طة  (- النسيجية)

النسيجية) املنتوج2ت  و  الج2هزة 

بصفة) و  (- التج2ضة) (- الغير) لحس2ب 

العملي2ت) بجميع  القي2م  ع2 ة،)

املنقولة) غير  و  املنقولة  التج2ضية،)

التي له2 صلة  ب2شرة أو غير  ب2شرة)

بهدف الشركة قصد تحقيق نج2حه2)

و تنميته2 و كل االسه2 2ت املب2شرة و)

غير املب2شرة بكل االشك2ل الق2نونية)

املت2حة.

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- ( (3 ٲ  كرض ضقم) (11 اغط2س زنقة)

93111)الفنيدق املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 311.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 751 ( (: ( الركراكي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 751 ( (: ( الركراكي) بوشتى  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد عبد الرحم92 عاللي)):))751 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

751)حصة) ( (: ( السيد عزيز عاللي)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

)عنوانه)ا)) السيد احمد الركراكي)

 8 ٲ  كرض ضقم) (11 حي اغط2س زنقة)

الفنيدق)93111)الفنيدق املغرب.

السيد بوشتى الركراكي))عنوانه)ا))

 8 ٲ  كرض ضقم) (11 حي اغط2س زنقة)

الفنيدق)93111)الفنيدق املغرب.

عاللي)) الرحم92  عبد  السيد 

 11 زنقة) اغط2س  حي  عنوانه)ا))

 93111 الفنيدق) (5 ضقم) ٲ  كرض 

الفنيدق املغرب.

عنوانه)ا)) ( عاللي) عزيز  السيد 

 5 ٲ  كرض ضقم) (11 حي اغط2س زنقة)

الفنيدق)93111)الفنيدق املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

)عنوانه)ا)) السيد احمد الركراكي)

 8 ٲ  كرض ضقم) (11 حي اغط2س زنقة)

الفنيدق)93111)الفنيدق املغرب.

عاللي)) الرحم92  عبد  السيد 
 11 زنقة) اغط2س  حي  عنوانه)ا))
 93111 الفنيدق) (5 ضقم) ٲ  كرض 

الفنيدق املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2121)تحت ضقم)1919.

773I

OFFICE 59

AFRIC DEV PRIVE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OFFICE 59
59 ش2ضع الزضقطوني  الط2بق الث2 ن  
الرقم 24 ، 21361، الداض البير2ء 

املغرب
AFRIC DEV PRIVE شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 59, ش2ضع 

الرقطوني الط2بق 8 ضقم 24 - 
21361 الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
511363

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (13
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 AFRIC(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.DEV PRIVE
التكوين) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
والتعليم) (، واملنهي) والتقني  اللغو1 

املدض�سي واملنهي).
عنوا9 املقر االجتم2عي):)59,)ش2ضع)
الرقطوني الط2بق)8)ضقم)24)-)21361 

الداض البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد لفحل  ع2د):))1.111)حصة)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) لفحل  ع2د  السيد 
 22 الشقة) (65 العم2ضة) اوه  بلوك 
 26212 الدضوة) جن92  (4 الط2بق)

برشيد املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) لفحل  ع2د  السيد 
 22 الشقة) (65 العم2ضة) اوه  بلوك 
 26212 الدضوة) جن92  (4 الط2بق)

برشيد املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
(- بت2ضيخ) ( البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

تحت ضقم)-.

774I

 كتب املح2سبة الف2�سي

TELEGOURMET
إعال9  تعدد القراضات

 كتب املح2سبة الف2�سي
1 عالل بن عبد هللا شقة ضقم 4 ، 

93111، تطوا9 املغرب
TELEGOURMET »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي  ش2ضع 
الجوال9، بلوك ضقم 14 عم2ضة ضقم 

14  كتب ضقم 21 تطوا9، 93111، 
املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.24211
بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)12) 2ضس)2121
تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

على  2) ينص  الذ1  (:1 ضقم) قراض 
(: تغيير التسمية االجتم2عية الى) ( يلي:)

.EDIFICAL
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قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2 يلي:)))

تغيير الغرض االجتم2عي الى):)االنع2ش)

العق2ض1.

على  2) ينص  الذ1  (:3 ضقم) قراض 

االجتم2عية) ب2لحصص  التبرع  ( يلي:)

للسيد) تعود  لكيته2  ( حصة) (151  :

السيد) نجله  لص2لح  ضب2حي  حسن 

س2لم ضب2حي.

قراض ضقم)4:)الذ1 ينص على  2 يلي:))

السيد) وتعيي9  التسيير  اداضة  تغيير 

س2لم الرب2حي كمسير ث92.

قراض ضقم)5:)الذ1 ينص على  2 يلي:))

 16 (،(14 (،(7 (،(6 (،(3 (،(2 تغيير املواد)

للنظ2م األس2�سي للشركة.

قراض ضقم)6:)الذ1 ينص على  2 يلي:))

تحيي9 النظ2م األس2�سي للشركة.

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

على  2) ينص  الذ1  (:2 ضقم) بند 

للشركة:) االجتم2عية  التسمية  ( يلي:)

EDIFICAL«(S.A.R.L«

بند ضقم)3:)الذ1 ينص على  2 يلي):)

الغرض االجتم2عي):)االنع2ش العق2ض1)

في) (1-95-213 ضقم) الظهير  اط2ض  في 

واصداض) (1416 الث2نية) جم2دى  (14

املتعلق) (95-18 ضقم) االط2ض  الق2نو9 

بميث2ق االستثم2ض.

على  2) ينص  الذ1  (:6 ضقم) بند 

الشرك2ء) يقدم  املس2هم2ت:) ( يلي:)

السيد حسن) املس2هم2ت نقًدا وهم:)

ضب2حي))15111)دضهم))،)السيد سليم)

ضب2حي))15111)دضهم).

على  2) ينص  الذ1  (:7 ضقم) بند 

يبلغ) االجتم2عي:) الرأسم2ل  ( يلي:)

وهي) دضهم.) (31111 امل2ل) ضأس 

حصة) ((311( ثالثم2ئة) إلى   قسمة 

(، للحصة) دضهم  ((111( بقيمة  2ئة)

ب2لك2 ل) و دفوعة  ب2لك2 ل   كتتبة 

يتن2سب) بم2  للشريكي9  و خصصة 

ضب2حي) السيد حسن  (:  ع  س2همته2)

ضب2حي) سليم  السيد  (( حصة.) (151(

)151)حصة).

الذ1 ينص على  2) (:14 بند ضقم)
)تعيي9 و دة وصالحي2ت اإلداضة:) يلي:)
تم تعيي9 السيد حسن ضب2حي والسيد)
لفترة) للشركة  ضب2حي  سيرين  سليم 

غير  حددة.)الب2قي غير ق2بل للتغيير.
الذ1 ينص على  2) (:16 بند ضقم)
بشكل) الشركة  تلتزم  التوقيع:) ( يلي:)
به2) املتعلقة  األعم2ل  بجميع  صحيح 
بتوقيع  سير1 اإلداضة السيد حسن)

ضب2حي والسيد سليم ضب2حي.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
25) 2ضس) االبتدائية بتطوا9 بت2ضيخ)

2121)تحت ضقم)1123.

775I

SOBEGEST

STE ATLAS SOFT CARE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOBEGEST
 LOT(YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème(ETAGE(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE ATLAS SOFT CARE شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة 
 عطلى ضقم 1686  تجر 2  ح2 يد  

- 41111  راكش املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
114243

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ATLAS SOFT CARE

غرض الشركة بإيج2ز):)صيدلية.
اق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 عطلى ضقم)1686) تجر)2) ح2 يد))-)

41111) راكش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 51.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
511)حصة) ( (: السيد فؤاد  نديد)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
 53 السيد فؤاد  نديد عنوانه)ا))
4111) راكش) ( قصبة) بنزينة  دضب 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
 53 السيد فؤاد  نديد عنوانه)ا))
4111) راكش) ( قصبة) بنزينة  دضب 

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)183458.

776I

SUD EST CONSEIL

CHOROUK SUPPLIES
إعال9  تعدد القراضات

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16,
 Bd(Hassan(II,  Hay(Hassani ،

40130، Marrakech(maroc
CHOROUK SUPPLIES »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا9  قره2 االجتم2عي: عم2ضة 

ظهير ب الشقة ضقم 16 ش2ضع 
الحسن الث2ني الحي الحسني - 

41131  راكش املغرب.
»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 
.111117

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)
تم اتخ2ذ) (2121 أبريل) (17 املؤضخ في)

القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

 (2511( ( وخمسم2ئة) ألفي9  تفويت 

 ن الحصص اململوكة للسيد  طرا9)

احمد طه امل2لك لـعشرة أالف))1111) 

حصة بم2 فيه2 سبعة أالف وخمسمئة)

)7511))حصة غير  حرضة  ن شركة)

،)لص2لح السيد) (chorouk supplies

 صطفى نوض

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

السيد  طرا9 أحمد طه يتن2زل عن)

حصة) (7511 حقوقه والتزا 2ته على)

ويحول) غير  دفوعة  و  غير  حرضة 

 chorouk supplies(ديونه إزاء)شركة

)املبلغ اإلجم2لي لحصته غير املدفوعة)

السيد) إلى  دضهم)) (751.111.11 هو)

نوض  صطفى

على) ينص  الذ1  (:3 ضقم) قراض 

ليكو9:) الشركة  اسم  تغيير   2يلي:)

عوض) ( (CHOROUK FISH

CHOROUK SUPPLIES

قراض ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)

للشركة) االجتم2عي  الغرض  تغيير 

األسم2ك) وحفظ  تحويل  ( ( ليصبح:)

والقشري2ت والرخوي2ت)-)االستيراد وا

لتصدير))))))))))))))))))))))))

قراض ضقم)5:)الذ1 ينص على  2يلي:))

استق2لة السيد  طرا9 احمد طه  ن)

 نصب  سير الشركة وتعيي9 السيد)

نوض  صطفى  سير جديد للشركة

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

على) ينص  الذ1  (:2 ضقم) بند 

 2يلي:)هدف الشركة:)تحويل وحفظ)

(- والرخوي2ت) والقشري2ت  األسم2ك 

االستيراد والتصدير

بند ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

CHOROUK FISH(:التسمية

بند ضقم)6:)الذ1 ينص على  2يلي:)

نوض  صطفى) املس2هم2ت:السيد 

س2هم ب2ملبلغ الت2لي:)1،000،000.00 

) ليو9 دضهم).) حرضة بنسبة) دضهم)

.25٪
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بند ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:))
يبلغ) ( الحصص:) وتوزيع  الرأسم2ل 
الى) دضهم  قسم  الرٱسم2ل  ليو9 
حصة في  لكية السيد نوض) (11111
 (11111( آالف) عشرة   صطفى:)

حصة))
على) ينص  الذ1  (:15 ضقم) بند 
تسيير) يسند  الشركة:) تسيير   2يلي:)
الشركة للسيد))نوض  صطفى ملدة غير)

 حددة)))
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (28 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123514.
777I

4K BATIMENTS SARL)فوضك ب2تمو9

 TETOUAN STONE SARL-AU
تطوا9 ستو9

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 TETOUAN(STONE(SARL-AU
تطوا9 ستو9

 Angle Avenue Marrakech :
 et rue Taroudant Immeuble

 ،Florence(Etage 7 n° 57 ، 90090
طنجة املغرب

 TETOUAN(STONE(SARL-AU
تطوا9 ستو9 شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طوض التصفية)
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زاوية 

ش2ضع  راكش وزنقة ت2ضودانت  بنى 
فلوضنس2 الط2بق 7 ضقم 57 املغرب 

91191 طنجة املغرب.
حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.89389

الشريك) قراض  بمقت�سى 
 2121 فبراير) (16 في) الوحيداملؤضخ 
ذات  سؤولية) شركة  حل  تقرض 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 
 TETOUAN( STONE( SARL-AU
تطوا9 ستو9)) بلغ ضأسم2له2)11.111 
دضهم وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي زاوية)
ش2ضع  راكش وزنقة ت2ضودانت  بنى)

املغرب) (57 ضقم) (7 الط2بق) فلوضنس2 
91191)طنجة املغرب نتيجة ل):)ضغبة)

الشرك2ء.
زاوية) ب  التصفية  حدد  قر  و 
ش2ضع  راكش وزنقة ت2ضودانت  بنى)
املغرب) (57 ضقم) (7 الط2بق) فلوضنس2 

91191)طنجة املغرب.)
و عي9:

و) قص2ص  ( ( خديجة) السيد)ة))
حي املن2كيب دضب الدضب2لي) عنوانه)ا))
الكبير) القصر  (92151   123 ضقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (
املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 
تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 
العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية)

-(:
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241652.
778I

CABINET BOUZIDI

 SUMINISTROS AGRICOLA
NASSIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CABINET BOUZIDI
عند  كتب البوزيد1 ص.ب 125 
الن2ظوض ، 62111، الن2ظوض املغرب
 SUMINISTROS AGRICOLA
NASSIR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : حي املط2ض 

زنقة بوعروضو - 62111 ن2ظوض 
املغرب.

قفل التصفية
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

.14657
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تقرض) (2121 31) 2ضس) في) املؤضخ 
 SUMINISTROS AGRICOLA حل)
املسؤولية) ذات  شركة  (NASSIR
 11.111 ضأسم2له2) املحدودة  بلغ 
اإلجتم2عي حي) دضهم وعنوا9  قره2 
املط2ض زنقة بوعروضو)-)62111)ن2ظوض)

.LIQUIDATIONاملغرب نتيجة ل

و عي9:
و) نصير1  ( صب2ح) السيد)ة))
  21 ضقم) (1 حي املط2ض جب) عنوانه)ا))
)ة)) كمصفي) املغرب  ن2ظوض  (62111

للشركة.
و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)
حي) وفي  (2121 31) 2ضس) بت2ضيخ)
املط2ض زنقة بوعروضو)-)62111)ن2ظوض)

املغرب.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)14)أبريل)

2121)تحت ضقم)763.
779I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

CIVILIUM ENGINEERING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

ضقم 8 الط2بق 5 الشقة 9 اق2 ة 
الحرية ش2ضع فلسطي9 ، 31111، 

ف2س املغرب
 CIVILIUM ENGINEERING

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 
البردعي ضقم 243 الط2بق 1 زواغة 
 وال1 يعقوب ف2س - 31111 ف2س 

املغرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.58217

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 ين2ير) (27 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
تفويت السيد))ة))يوسف ودغير1)
أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (411
)ة)) السيد) ( لف2ئدة) حصة  (1.111
 27 بت2ضيخ) العزوز1  الح2ج  حمد 

ين2ير)2121.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (25 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)884.
781I

fiduciaire(capital(orient

MAHAL OUJDA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE

 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc

MAHAL OUJDA شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 18 تجزئة  

الحسني و الشرك2ء طريق ت2زة - 

61111 وجدة       املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

37163

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MAHAL OUJDA

أعم2ل) (- (: غرض الشركة بإيج2ز)

البن2ء) تنوعة))

-)النج2ضة الع2 ة))))

-)تج2ضة.

 18 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

تجزئة))الحسني و الشرك2ء)طريق ت2زة)-)

61111)وجدة)))))))املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: الزمل2طي) السيد  حمد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
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والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد  حمد الزمل2طي عنوانه)ا))

حي النسيم طريق ت2زة زنقة السكو9)

11)ضقم)13  61111))وجدة))املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد  حمد الزمل2طي عنوانه)ا))

حي النسيم طريق ت2زة زنقة السكو9)

11)ضقم)13  61111))وجدة))املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1511.

781I

CABINET BOUZIDI

 SUMINISTROS AGRICOLAS

NASSIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BOUZIDI

عند  كتب البوزيد1 ص.ب 125 

الن2ظوض ، 62111، الن2ظوض املغرب

 SUMINISTROS AGRICOLAS

NASSIR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي املط2ض 

زنقة بوعروض - 62111 ن2ظوض املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.14657

الع2م) الجمع  بمقت�سى 

 2121 15) 2ضس) اإلستثن2ئي2ملؤضخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرض 

 SUMINISTROS املحدودة)

) بلغ) (AGRICOLAS NASSIR

وعنوا9) دضهم  (11.111 ضأسم2له2)

زنقة) املط2ض  حي  اإلجتم2عي   قره2 

املغرب) ن2ظوض  (62111 (- بوعروض)

.DISSOLUTION(:(نتيجة ل

و حدد  قر التصفية ب حي املط2ض)

زنقة بوعروض)-)62111)ن2ظوض))املغرب.

)و عي9:
و) نصير1  ( ( صب2ح) السيد)ة))
 21 ضقم) (1 حي املط2ض جب) عنوانه)ا))
)ة)) كمصفي) املغرب  ن2ظوض  (62111

للشركة.
الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (
املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 
تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 
العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية)

-(:
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)15)أبريل)

2121)تحت ضقم)762.

782I

CECOGEL / SARL

STATION BEN AMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
STATION BEN AMAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي وجدة، 
تجزئة البست92 2 تجزئة 1 طريق 
الجزائر ضقم 24. - 61111 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36667
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 17) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.STATION BEN AMAR
:) حطة) بإيج2ز) الشركة  غرض 

غ2ز.

وجدة،) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

طريق) (1 تجزئة) (2 البست92) تجزئة 

وجدة) (61111 (- (.24 ضقم) الجزائر 

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد بنعمر داد�سي):))811)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيدة لطيفة ضيح2ني األندل�سي):))

51)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 51 ( (: داد�سي) سكينة  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

((: داد�سي) السيدة ف2طمة الزهراء)

51)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 51 ( (: داد�سي) اسم2عيل  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد بنعمر داد�سي):)811)بقيمة)

111)دضهم.

السيدة لطيفة ضيح2ني األندل�سي):)

51)بقيمة)111)دضهم.

 51 (: داد�سي) سكينة  السيدة 

بقيمة)111)دضهم.

(: داد�سي) السيدة ف2طمة الزهراء)

51)بقيمة)111)دضهم.

 51 (: داد�سي) اسم2عيل  السيد 

بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) داد�سي  بنعمر  السيد 

بلحسي9) ليوتني  تجزئة  (132 وجدة،)

61111)وجدة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) داد�سي  بنعمر  السيد 

بلحسي9) ليوتني  تجزئة  (132 وجدة،)

61111)وجدة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (23 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)661.

783I

fidia(audit

 OMAR ASSISTANCE

MEDICALE عمر اسسطونس 

مدكال
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidia(audit

 rue mustapha el maani 211

 2eme(etage(appt.12 casablanca

، 20130، casablanca(maroc

 OMAR ASSISTANCE MEDICALE

عمر اسسطونس  دك2ل 

شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 13 احمد 
املج2طي اق2 ة االلب الط2بق االول 

ضقم 8 املع2ضف - 21111 الداض 

البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

496963

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (26

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 OMAR(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

عمر) (ASSISTANCE MEDICALE

اسسطونس  دك2ل.

اسع2ف) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

النجدة).

 13 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

احمد املج2طي اق2 ة االلب الط2بق)

21111)الداض) (- 8)املع2ضف) االول ضقم)

البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: ضافعي  حمد) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ضافعي  حمد  السيد 

 181 االق2 ة) (14  جموعة السكنية)

الشقة)13)حي الحسني)21111)الداض)

البير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ضافعي  حمد  السيد 

 181 االق2 ة) (14  جموعة السكنية)

الشقة)13)حي الحسني)21111)الداض)

البير2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 31 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)772677.

784I

MOORISH

PÈRE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 ش2ضع لال ي2قوت الط2بق 5 شقة د 

، 21181، الداض البير2ء املغرب

Père Travaux شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 411 ش2ضع 

الزضقطوني إق2 ة ح2 د الشقة 1 - 

21141  الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

498391

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 19) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 Père (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.Travaux

أعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء.

 411 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

ش2ضع الزضقطوني إق2 ة ح2 د الشقة)

1)-)21141))الداض البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

((: السيد عبد الرحم92 اد الط2لب)

51)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 51 ( (: الط2لب) اد  ع2دل  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الط2لب) اد  الرحم92  السيد عبد 

2) جموعة) االزده2ض) دي2ض  عنوانه)ا))

بوسكوضة) (7 ضقم) (2 ط2بق) (3 عم2ضة) (1

البير2ء) الداض  (21111 البير2ء)

املغرب.

السيد ع2دل اد الط2لب عنوانه)ا))

عم2ضة) (1 2) جموعة) االزده2ض) دي2ض 

بوسكوضة البير2ء) (7 ضقم) (2 ط2بق) (3

21111)الداض البير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

الط2لب) اد  الرحم92  السيد عبد 

2) جموعة) االزده2ض) دي2ض  عنوانه)ا))

بوسكوضة) (7 ضقم) (2 ط2بق) (3 عم2ضة) (1

البير2ء) الداض  (21111 البير2ء)

املغرب

السيد ع2دل اد الط2لب عنوانه)ا))

عم2ضة) (1 2) جموعة) االزده2ض) دي2ض 

بوسكوضة البير2ء) (7 ضقم) (2 ط2بق) (3

21111)الداض البير2ء)املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 18 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)773813.

785I

MIX PLUS

MIX PLUS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MIX PLUS
 RDC(IMM(N° BLOC(A(IMM 3
 CITE(DES(JARDINS ، 60000،

OUJDA MAROC
MIX PLUS شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي عم2ضة 
بلوك أ اق2 ة ضقم 3  الحدائق 

الط2بق اإلض�سي - 61111 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
36795

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (15
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 MIX (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.PLUS
غرض الشركة بإيج2ز):) قهى.

عم2ضة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
بلوك أ اق2 ة ضقم)3))الحدائق الط2بق)

اإلض�سي)-)61111)وجدة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

11.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد حسن سوضية):))111)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) سوضية  حسن  السيد 
 61111 11 ضقم) (3 حي املير علي زنقة)

وجدة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)

و واطن  سير1 الشركة:

السيدة بشرى  ن2صرة عنوانه)ا))

 11 ضقم) (11 زنقة) بوطيب  اوالد  حي 

62112)الن2ظوض املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

11) 2ضس) بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)848.

786I

 كتب  وثق

ARC I.D CONOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 كتب  وثق

ش2ضع  حمد بوزي92  اق2 ة فرحتي9 

 BD عم2ضة 7 شقة 15 البير2ء

 MOHAMED BOUZIANE HAY

SALAMA، 20700، البير2ء 

املغرب

ARC I.D CONOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي اق2 ة بدض  

ضقم 156 الط2بق الث2ني  شقة 7 تيط 

 ليل  البير2ء اق2 ة بدض  ضقم 156 

الط2بق الث2ني  شقة 7 تيط  ليل  

البير2ء 21711 البير2ء املغرب.

تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.282411

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 فبراير) (15 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

تفويت السيد))ة))بوشعيب ي2فيت)

45)حصة اجتم2عية  ن أصل)1.111 

بوشعيب) )ة)) السيد) ( لف2ئدة) حصة 

ي2فيت بت2ضيخ)15)فبراير)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

 12 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)769882.

787I
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 ROCHE PLASTIC DIAMANT
شركة ذات  سؤولية  حدودة 
ضأسم2له2 25.111.111 دضهم

 قره2 االجتم2عي : الجم2عة القروية 
الس2حل دواض جواال احد السوالم

عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى  (- (I
ب2لداض البير2ء)بت2ضيخ)5)ابريل)2121،)
شرعي) السيد  حمد  كل  ن  فوت 
وغزال9) بنيس  سعيدة  والسيدات 
ألف) تسعو9  شرعي  وكريمة  شرعي 
كل) اجتم2عية  حصة  ((91.111(
دضهم والتي يمتلكونه2) (111 حصة ب)
دي2 و9«) بالستيك  »ضوش  في شركة)
شرعي) السيدين  نصف  (: لص2لح)

وعثم92 شرعي.)
)وقد تم التفويـت وفق2 مل2 يلي):)

-) ن طرف السيد  حمد شرعي)
35.111)حصة.

-) ن طرف السيدة سعيدة بنيس)
21.111)حصة.

-) ن طرف السيدة غزال9 شرعي)
17.511)حصة.

-) ن طرف السيدة كريمة شرعي)
17.511)حصة.

السيد  نصف) لص2لح  وذلك 
شرعي)45.111)حصة والسيد عثم92)

شرعي)45.111)حصة.
II)-)اجتمع الشرك2ء)في نفس اليوم)

و قرضوا  2 يلي):)
الحصص) على  املص2دقة  (-
االجتم2عية التي فوته2 السيد  حمد)
بنيس) سعيدة  والسيدات  شرعي 
وغزال9 شرعي وكريمة شرعي لص2لح)
وعثم92) شرعي  السيدين  نصف 

شرعي.
الفصلي9) تغيير  قتري2ت  (-
 الس2دس والس2بع  ن الق2نو9 األس2�سي

املتعلقي9 ب2لحصص والرأسم2ل.
الق2نو9) على  الئمة  املص2دقة  (-

األس2�سي.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم  (- (III
االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 
2121)تحت) ابريل) (19 ببرشيد بت2ضيخ)

ضقم)514.
 قتطف  ن أجل اإلشه2ض

املسيرا9)

السيد):) نصف شرعي

السيد):)عثم92 شرعي.

788I

ائتم2نية الشريفي  ب2ضك

واد التل  لنتي ترافو

 Ste OUED LATL MULTI 

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم2نية الشريفي  ب2ضك

حي الرج2ف2هلل بلوك س الزنقة 15 
ضقم 13 كلميم ، 81111، كلميم 

املعرب

 Ste OUED واد التل  لنتي ترافو

LATL MULTI TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي سيد1 

 حمد الشبكي - 81111 اس2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

3439

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

واد) (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 Ste OUED LATL التل  لنتي ترافو)

.MULTI TRAVAUX

االشغ2ل) (: غرض الشركة بإيج2ز)

املختلفة او البن2ء

االستيراد و التصدير

تج2ضة االحج2ض املعدنية و الكريمة.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)حي سيد1)

 حمد الشبكي)-)81111)اس2 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

((: ( ( ( ( السيد لغفير1  حمد س2لم)

511)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

 511 ( (: ( بو 2ط2) السيد  حمود 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

س2لم)) لغفير1  حمد  السيد 

عنوانه)ا))بحي املوحدين بلوك ا زنقة)

14)ضقم)121  81111)كلميم املغرب.

السيد  حمود بو 2ط2 عنوانه)ا))

 81111 ( 18)نونبر حي املق2و ة) بش2ضع)

كلميم املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

س2لم)) لغفير1  حمد  السيد 

عنوانه)ا))بحي املوحدين بلوك ا زنقة)

14)ضقم)121  81111)كلميم املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( بكلميم) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)158.

789I

fidia(audit

MT PARTNERS ام ت برطنرز
إعال9  تعدد القراضات

fidia(audit

 rue mustapha el maani 211

 2eme(etage(appt.12 casablanca

، 20130، casablanca(maroc

MT PARTNERS ام ت برطنرز 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 2 زنقة 

الصنوبر الط2بق الرابع الشقة 12 - 

21111 الداض البير2ء املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.353183

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)22)فبراير)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم القراض االول:)الذ1 ينص)

51)حصة في  لك) على  2يلي:)تفويت)

السيد) الى  الط2لب  حمزة  السيد 

البشير اخي2ض

قراض ضقم القراض الت2ني:)الذ1 ينص)

حمزة) السيد  اسق2لة  على  2يلي:)

الط2لب.

قراض ضقم القراضالت2لث:)الذ1 ينص)

البشير) السيد  ( تسمية) على  2يلي:)

اخي2ض انه  سير ت2ني للشركة

الذ1 ينص) قراض ضقم القراضالرابع:)

طرف) التوقيع  ن  يتم  على  2يلي:)

جم2ل) والسيد  اخي2ض  البشير  السيد 

 عروف

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)7:)الذ1 ينص على  2يلي:)

السيد) في  لك  حصة  (51 تفويت)

حمزة الط2لب الى السيد البشير اخي2ض

على) ينص  الذ1  (:12 ضقم) بند 

 2يلي:)اسق2لة السيد حمزة الط2لب-

تسمية))السيد البشير اخي2ض انه  سير)

ت2ني للشركة-يتم التوقيع  ن طرف)

جم2ل) والسيد  اخي2ض  البشير  السيد 

 عروف

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 15 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)771118.

791I

FLASH ECONOMIE

SKYDAK SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

skydak securite شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  العم2ضات 

الحمر ضقم 345  - 73111 الداخلة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

17853

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 skydak(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.securite

األ ن) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

األشخ2ص) وحراسة  متلك2ت 

أو) االعتب2ضيي9  أو  الطبيعيي9 

الجم2ع2ت)؛

عنوا9 املقر االجتم2عي):))العم2ضات)

الداخلة) (73111 (- ( (345 الحمر ضقم)

املغرب).

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد سيد احمد بوشع2ب):))51 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

حصة) (51 ( (: ينج2) الوالي  السيد 

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

بوشع2ب) احمد  سيد  السيد 

  277 عنوانه)ا))حي  وال1 ضشيد ضقم)

73111)الداخلة املغرب).

عنوانه)ا)) ينج2  الوالي  السيد 

 73111    344 العم2ضات الحمر ضقم)

الداخلة املغرب).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

بوشع2ب) احمد  سيد  السيد 

  277 عنوانه)ا))حي  وال1 ضشيد ضقم)

73111)الداخلة املغرب)

عنوانه)ا)) ينج2  الوالي  السيد 

 73111    344 العم2ضات الحمر ضقم)

الداخلة املغرب)

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 17 بت2ضيخ) ( االبتدائية بواد1 الدهب)

أبريل)2121)تحت ضقم)559/2121.

791I

audilex accounting

LES FRIGOS MENARA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

audilex accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

LES FRIGOS MENARA شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض لغ2ف 

لوداية  راكش - 41111  راكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114149

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (23

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 LES (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.FRIGOS MENARA

وحدة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

التخزين والتبريد.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)دواض لغ2ف)

41111) راكش) (- لوداية  راكش)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 111 ( (: اال ي9) ( يوسف) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) اال ي9  يوسف  السيد 
ضقم) شقة  (8 عم2ضة) النصر3) اق2 ة 
اك2دير) (81111 بنسرك2و اك2دير) (429

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) اال ي9  يوسف  السيد 
ضقم) شقة  (8 عم2ضة) النصر3) اق2 ة 
اك2دير) (81111 بنسرك2و اك2دير) (429

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123272.
792I

Youb design

YOUB DESIGN
شركة التر2 ن

تغيير تسمية الشركة

Youb design
 Rue 1029 N 12 Hay(nour(tarrast
 INEZGANE، 80000، INEZGANE

MAROC
Youb Design شركة التر2 ن

 Rue 1029 وعنوا9  قره2 االجتم2عي
 N 12 Hay(Nour(Tarrast(Inezgane

.- 80000 inezgane(maroc
تغيير تسمية الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
16717

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم تغيير) (2121 23) 2ضس) املؤضخ في)
 »Youb Design«(تسمية الشركة  ن

. »Top Amigo«(إلى
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2نزك92)

2121)تحت ضقم)948.
793I

Youb design

YOUB DESIGN
شركة التر2 ن

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

Youb design
 Rue 1029 N 12 Hay(nour(tarrast
 INEZGANE، 80000، INEZGANE

MAROC
Youb design شركة التر2 ن

 Rue 1029 وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي
 N 12 Hay(Nour(Tarrast(Inezgane

.- 80000 inezgane(maroc
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.16717

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم)) (2121 23) 2ضس) في) املؤضخ 
الح2لي) االجتم2عي  املقر  ( تحويل)
 Rue 1129 N 12« للشركة  ن)
 Hay( Nour( Tarrast( Inezgane( -
إلى) (»81111 inezgane maroc
 Rue Abdellah kanoun N 179«
 Hay( Hassani( Inezgane( -( 80000

.»inezgane  Maroc
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2نزك92)

2121)تحت ضقم)948.
794I

Youb design

YOUB DESIGN
شركة التر2 ن

توسيع نش2ط الشركة)

Youb design
 Rue 1029 N 12 Hay(nour(tarrast
 INEZGANE، 80000، INEZGANE

MAROC
Youb design شركة التر2 ن

 Rue 1029 وعنوا9  قره2 االجتم2عي
 N 12 Hay(Nour(tarrast(inezgane

.- 80000 inezgane(Maroc
توسيع نش2ط الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.16717

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 23) 2ضس) في) املؤضخ 
نش2ط) إلى  الت2لية  األنشطة  إض2فة 

الشركة الح2لي):
 Import de fourniture
 de bureau et matériels
 informatiques( et( d’impression
 -Travaux( divers( -Négoce

.Général
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ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2نزك92)

2121)تحت ضقم)948.

795I

TIROUYZA TRAVAUX SARL

TIROUYZA TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TIROUYZA TRAVAUX SARL
 GARAGE(N°19 RUE 03 AVENUE

 EL(MOHIT(ERRACHIDIA،
52111، الرشيدية املغرب

 TIROUYZA TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي كراج 

ضقم 19 زنقة ضقم 13 ش2ضع املحيط 
الرشيدية - 52111 الرشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

14779
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.TIROUYZA TRAVAUX SARL
(: بإيج2ز) الشركة  غرض 
 TRAVAUX DIVERS OU
 CONSTRUCTIONS;( NÉGOCE
 ;MARCHAND( DE( MATÉRIAUX

.  DE CONSTRUCTIONS
كراج) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ش2ضع املحيط) (13 زنقة ضقم) (19 ضقم)
الرشيدية) (52111 (- الرشيدية)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 2.511 ( (: الهاللي) السيد  حمد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد سعيد ب2 و):))2.511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد سعيد ب2 و عنوانه)ا))زنقة)

 52151 بوذنيب) الس2دس   حمد 

بوذنيب املغرب.

عنوانه)ا)) الهاللي  السيد  حمد 

تجزئة بوتال ي9 الرشيدية) (814 ضقم)

52111)الرشيدية املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد سعيد ب2 و عنوانه)ا))زنقة)

 52151 بوذنيب) الس2دس   حمد 

بوذنيب املغرب

عنوانه)ا)) الهاللي  السيد  حمد 

تجزئة بوتال ي9 الرشيدية) (814 ضقم)

52111)الرشيدية املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 19 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)-.

796I

Youb design

Youb design
شركة التر2 ن
تفويت حصص

Youb design

 Rue 1029 N 12 Hay(nour(tarrast

 INEZGANE، 80000، INEZGANE

MAROC

Youb design شركة التر2 ن

 Rue 1029 وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي

 N 12 Hay(Nour(tarrast(inezgane

.- 80000 inezgane(Maroc

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.16717

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 23) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):

عبد هللا ضا ي) )ة)) تفويت السيد)

495)حصة اجتم2عية  ن أصل)495 

)ة))ضشيد أيت) السيد) ( حصة لف2ئدة)

بال بت2ضيخ)23) 2ضس)2121.

تفويت السيد))ة))عبد هللا بلحسن)

 11 أصل) اجتم2عية  ن  حصة  (5

)ة))ضشيد أيت) السيد) ( حصة لف2ئدة)

بال بت2ضيخ)23) 2ضس)2121.

تفويت السيد))ة))عبد هللا بلحسن)

5)حصة اجتم2عية  ن أصل)5)حصة)

بلحسن) حسن  )ة)) السيد) ( لف2ئدة)

بت2ضيخ)23) 2ضس)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2نزك92)

2121)تحت ضقم)948.

797I

Youb design

Youb design

شركة التر2 ن

تعيي9  سير جديد للشركة

Youb design

 Rue 1029 N 12 Hay(nour(tarrast

 INEZGANE، 80000، INEZGANE

MAROC

Youb design  شركة التر2 ن

 Rue 1029 وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي

 N 12 Hay(Nour(tarrast(inezgane

.- 80000 inezgane(Maroc

تعيي9  سير جديد للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.16717

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم تعيي9) (2121 23) 2ضس) املؤضخ في)

أيت) السيد)ة)) للشركة   سير جديد 

بال ضشيد كمسير وحيد

تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2نزك92)

2121)تحت ضقم)948.

798I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

 STE EXPRESS BEN HAJJOU

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET

TRAVAUX DIVERS SARL

 BD(MD(V(ZAGORA، 123

47900، ZAGORA(ZAGORA

 STE EXPRESS BEN HAJJOU

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض 

تزضوت تمكروت زاكوضة - 47612 

زاكوضة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

3511

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. EXPRESS BEN HAJJOU SARL

وسيط) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

النقل البريد1 والبريد.

دواض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 47612 (- زاكوضة) تمكروت  تزضوت 

زاكوضة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد بن حجو هش2م عنوانه)ا))

 47612 دواض تزضوت تمكروت زاكوضة)

زاكوضة املغرب.



10001 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

العزيز) عبد  حجو  بن  السيد 
زاكوضة) افرا  دواض تمررت  عنوانه)ا))

47176)زاكوضة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد بن حجو هش2م عنوانه)ا))
 47612 دواض تزضوت تمكروت زاكوضة)

زاكوضة املغرب
العزيز) عبد  حجو  بن  السيد 
زاكوضة) افرا  دواض تمررت  عنوانه)ا))

47176)زاكوضة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بت2ضيخ) ( االبتدائية بزاكوضة)

2121)تحت ضقم)172.

799I

STE FIDUCAT

LA BECANERIE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

LA BECANERIE  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  تجر 
أصيلة ضقم 61 عم2ضة س تجزئة 
الزضقطوني  ح2 يد - 41111 

 راكش املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
114115

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (16
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 LA (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. BECANERIE

بيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الدضاج2ت الن2ضية..

:) تجر) االجتم2عي) املقر  عنوا9 

تجزئة) س  عم2ضة  (61 ضقم) أصيلة 

الزضقطوني  ح2 يد)-)41111) راكش)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد املسعود1 زكري2ء):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد املسعود1 زكري2ء)عنوانه)ا))

 32 حي كريمة زنقة احصي9 العم2ضة)

شقة)2 11111)سال املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد املسعود1 زكري2ء)عنوانه)ا))

 32 حي كريمة زنقة احصي9 العم2ضة)

شقة)2 11111)سال املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123235.

811I

aice compta

OUTIHOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

OUTIHOME شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 111 

ش2ضع عبدهللا ابن ي2سي9 بيلفيدير  - 

21221 البير2ء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511295

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.OUTIHOME

أعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء.

 111 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

ش2ضع عبدهللا ابن ي2سي9 بيلفيدير))-)

21221)البير2ء))املغرب).

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 251 ( (: ( ضشيد1) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 151 ( (: ( ضشيد1) ط2ضق  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 151 ( (: ( ضشيد1) يونس  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 151 ( (: ( السيدة سع2د الراشد1)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 151 ( (: ( ضشيد1) هند  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 151 ( (: ( ضشيد1) ( السيدة س2ضة)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد أحمد ضشيد1))عنوانه)ا))5 
 21421 ( 4)تجزئة بك2طيل بولو) زنقة)

البير2ء))املغرب).

عنوانه)ا)) ( ( السيد ط2ضق ضشيد1)

الط2بق) ش2ضع املسيرة الخرراء) (118

4)املع2ضيف))21371)البير2ء)املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيد يونس ضشيد1)
بولو) بك2طيل  تجزئة  (5 ضقم) (4 زنقة)

21421)البير2ء)املغرب.

الراشد1)) سع2د  السيدة 
عنوانه)ا))زنقة)4)ضقم)5)تجزئة بك2تيل)

بولو)21421)البير2ء)املغرب.

عنوانه)ا)) ( ضشيد1) هند  السيدة 

بولو) بك2تيل  تجزئة  (5 فيال) (4 زنقة)

21421)البير2ء)املغرب.

السيدة س2ضة))ضشيد1))عنوانه)ا))

بولو) (5 ضقم) (4 زنقة) بك2طيل  تجزئة 

21421)البير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد أحمد ضشيد1 عنوانه)ا))5 

 21421 ( 4)تجزئة بك2طيل بولو) زنقة)

البير2ء))املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775717.

811I

aice compta

FM CONSTRUCTION
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

FM CONSTRUCTION  شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 13 زنقة 

أحمد املج2تي إق2 ة جب2ل األلب 

الط2بق 1 ضقم 8 حي املع2ضيف 

البير2ء 21371 البير2ء  املغرب 

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511139

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (27

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 FM (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. CONSTRUCTION
:) ق2ول) بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء.
زنقة) (13 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
األلب) جب2ل  إق2 ة  املج2تي  أحمد 
الط2بق)1)ضقم)8)حي املع2ضيف البير2ء)

21371)البير2ء))املغرب).
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
((: ( أستيتو) عبدالحميد  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
أستيتو)) عبدالحميد  السيد 
 49 عم2ضة) السال ة  داض  عنوانه)ا))
البير2ء)) (21251 عي9 السبع) (1 ضقم)

املغرب).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
أستيتو)) عبدالحميد  السيد 
عنوانه)ا))داض السال ة عم2ضة)49)ضقم)
1)عي9 السبع)21251)البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775591.

812I

 كتب  ح2سبة

 DESERT ENERGETIQUE
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 كتب  ح2سبة
عم2ضة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 211 الرشيدية ، 52114، 

الرشيدية املغرب

 DESERT ENERGETIQUE SARL
AU شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي قصر 
تيمزوغي9 الخنك الراشيدية - 

52111 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
14791

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (27
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 DESERT ENERGETIQUE SARL

.AU
:) ق2ول) بإيج2ز) الشركة  غرض 

أعم2ل أو إنش2ءات  تنوعة
االستغالل الزضاعي

 ق2ول أعم2ل الر1 الزضاعي.
قصر) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
(- الراشيدية) الخنك  تيمزوغي9 

52111)الرشيدية املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد  وال1 عبد سالم حفي�سي)
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد  وال1 عبد سالم حفي�سي)
الخنك)) تيمزوغي9  قصر  عنوانه)ا))

52111)الرشيدية املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد  وال1 عبد سالم حفي�سي)
الخنك) تيمزوغي9  قصر  عنوانه)ا))

52111)الرشيدية املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 27 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)188.

813I

CDH AUDIT ET CONSEILS

CDMB
إعال9  تعدد القراضات

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

CDMB »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 117 ش2ضع 

الجيروند - 21711 الداض البير2ء 

املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.52477

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)17) 2ضس)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

وف2ة املرحو ة  فت2حة الدق2ق

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

وف2ة املرحوم سعيد هرو�سي

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

هرو�سي  ن) السيد  حمد  استق2لة 

 ه2 ه كمسير

على) ينص  الذ1  (:4 ضقم) قراض 

وتوزيع) الهب2ت  على  املوافقة   2يلي:)

الحصص بي9 الشرك2ء

قراض ضقم)5:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تعيي9 السيد يوسف هرو�سي كمسير)

جديد

قراض ضقم)6:)الذ1 ينص على  2يلي:)

اذابة الق2نو9 االس2�سي للشركة

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

وف2ة املرحو ة  فت2حة الدق2ق)

بند ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

وف2ة املرحوم سعيد هرو�سي.

بند ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

السيد  حمد) ب2ستق2لة  االقراض 

هرو�سي  ن  ه2 ه كمسير للشركة)

بند ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تم توزيع الحصص ك2التي)-)السيد عز)

1911)حصة)-)السيد) الدين هرو�سي)

السيد) (- حصة) (1911 نبيل هرو�سي)

يوسف هرو�سي)1911)حصة)-)السيد)

نجيب هرو�سي)1911)حصة)-)السيد)

اله2م) السيدة  (1900- هرو�سي) فؤاد 

السيد ا ي9) (- حصة) (241 بنمرزوق)

هرو�سي)831)حصة)-)السيدة ابتس2م)

السيدة زينب) (- حصة) (415 هرو�سي)

هرو�سي)415)هرو�سي))

بند ضقم)5:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تعيي9  سير جديد للشركة وملدة غير)

هرو�سي) يوسف  السيد  (:  حدودة)

املزداد بت2ضيخ)16)فبراير)1969)ب2لداض)

الك2ئـن) جنسيته  غربية،) البير2ء،)
زنقة ابن  رحل) (، (6 ب2لداض البير2ء)

الط2بق)3)الشقة)8)-)املع2ضيف ح2 ل)

BE 476468((للبط2قة الوطنية ضقم

بند ضقم)6:)الذ1 ينص على  2يلي:)

اذابة الق2نو9 االس2�سي للشركة

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 27 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775954.

814I

s1 consulting

أكغيكول املشي�سي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

أكغيكول املشي�سي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي عم2ضة ضقم 

18 ش2ضع  حمد 5 صفرو - 31111 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



10003 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

3279

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 15) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

أكغيكول املشي�سي.

بيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

 عدات الفالحة و  عدات أخرى).

عنوا9 املقر االجتم2عي):)عم2ضة ضقم)

 31111 (- صفرو) (5 ش2ضع  حمد) (18

صفرو املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 851 ( (: ( السيد املشي�سي سفي92)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

الزهراء:)) ف2طمة  غداض1  السيدة 

151)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد املشي�سي سفي92))عنوانه)ا))

تجزئة الوف2ء)ضقم)19)اق2 ة بدض طريق)

صفرو ف2س)31161)ف2س املغرب.

الزهراء) ف2طمة  غداض1  السيدة 
حي) (23 زنقة) (559 ضقم) عنوانه)ا))

  6 1 8 1 1 التقدم ت2وضيرت))

ت2وضيرت املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد املشي�سي سفي92))عنوانه)ا))

تجزئة الوف2ء)ضقم)19)اق2 ة بدض طريق)

صفرو ف2س)31161)ف2س املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بت2ضيخ) ( االبتدائية بصفرو)

2121)تحت ضقم)277.

815I

CDH AUDIT ET CONSEILS

ARTEC MAROC
إعال9  تعدد القراضات

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

ARTEC MAROC  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 45 زنقة 

علي بن ابي ط2لب ) كو نداض الال ي 

س2بق2) - 21171 الداض البير2ء 

املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.14533

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)17) 2ضس)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

وف2ة))املرحوم سعيد هرو�سي

على) ينص  الذ1  (:2 ضقم) قراض 

وتوزيع) الهب2ت  على  املوافقة   2يلي:)

الحصص بي9 الشرك2ء

قراض ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)

هرو�سي) نجيب  السيد  ( استق2لة)

كمسير للشركة

قراض ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تعيي9 السيد عبد هللا هرو�سي كمسير)

وحيد

قراض ضقم)5:)الذ1 ينص على  2يلي:)

اذابة الق2نو9 االس2�سي للشركة)

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

االقراض بوف2ة))املرحوم سعيد هرو�سي)

وتوزيع))الحصص بي9 الشرك2ء)ك2التي))

(- حصة) (4811 عبد االله هرو�سي) (-

حصة) (2411 هرو�سي) السالم  عبد 

غيثة) (- حصة) (2411 انس هرو�سي) (-

هرو�سي)2411)حصة)

بند ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

قبول استق2لة السيد نجيب هرو�سي)

 ن  ه2 ه كمسير))للشركة.

بند ضقم)3:)الذ1 ينص على  2يلي:)
هرو�سي) اإلله  عبد  السيد  تعيي9 
املزداد بت2ضيخ)1961)بف2س،)جنسيته)
 غربية،)الك2ئـن ب2لداض البير2ء)123)،)
زاوية ش2ضع اإلسكندضية وش2ضع أنوال)
للبط2قة) ح2 ل  املستشفي2ت  حي 
كمسير) (B 468553 ( ضقم) الوطنية 

وحيد للشركة
بند ضقم)4:)الذ1 ينص على  2يلي:)

اذابة الق2نو9 االس2�سي للشركة
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 27 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775952.

816I

aice compta

SABIRI CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
SABIRI CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضي2ض 

الولفة  جموعة 1أب 5  حل ضقم 
93  - 21221 البير2ء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511293
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 25) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 SABIRI(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.CASH
تحويل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

األ وال.
ضي2ض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الولفة  جموعة)1أب)5) حل ضقم)93  

-)21221)البير2ء))املغرب).

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: الص2بر1) هش2م  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيدة ف2طنة  وح2سي9)):))511 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد هش2م الص2بر1 عنوانه)ا))
تجزئة الزبير و ضقم)7)الولفة))21211 

البير2ء))املغرب).
ف2طنة  وح2سي9)) السيدة 
عنوانه)ا))تجزئة الزبير و ضقم)7)الولفة))

21211)البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد هش2م الص2بر1 عنوانه)ا))
تجزئة الزبير و ضقم)7)الولفة))21211 

البير2ء)املغرب
ف2طنة  وح2سي9) السيدة 
عنوانه)ا))تجزئة الزبير و ضقم)7)الولفة))

21211)البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775715.

817I

EL FACHTALI CONSEIL

MIRAGE DE NICE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي9  سير جديد للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إق2 ة ف2س الط2بق الت2ني شقة ضقم 
9 ش2ضع  وال1 عبد هللا   راكش ، 

41111،  راكش املغرب
MIRAGE DE NICE  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  كتب ضقم 
2 57  بنى ش2ضع ابن ع2ئشة نفيس 
الط2بق الث2ني ضقم 11 - 41111 

 راكش املغرب.
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تعيي9  سير جديد للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.22681

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم تعيي9) (2121 ين2ير) (21 املؤضخ في)

 VAN  سير جديد للشركة السيد)ة))

GANSEN Alexandre)كمسير آخر

تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123385.

818I

 ELECTRONIC SECURITY

AGENCY

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضأسم2لــــــه2 : 111.111 دضهم

املقر االجتم2عي : 55 ش2ضع 

الزضقطوني فر2ء الزضقطوني 

الط2بق 1 الرقم 11 حي املستشفي2ت 

الداض البير2ء

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

498793

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 

تم وضع الق2نو9) (،2121 31) 2ضس)

املسؤولية) ذات  للشركة  التأسي�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية):)

 ELECTRONIC (: التسميـــــــــــة) (-

.SECURITY AGENCY

ش2ضع) (55 (: الشركـــــة) -) قر 

الزضقطوني فر2ء)الزضقطوني الط2بق)

حي املستشفي2ت الداض) (11 الرقم) (1

البير2ء.

التركيب2ت) (: الشركة) غرض  (-

الكهرب2ئية.

-)املــــــــــــدة):)99)سنة.

دضهم،) (111.111 (: ضأسم2لــــــه2) (-

 قسمة الى)1111)حصة بقيمة)111 

دضهم للحصة ك2لت2لي):)

 511 (: السيد ط2ضق عبد اله2د1)

حصة.

السيد فيصل طهر1):)511)حصة)

بقيمة.

عبد) ط2ضق  السيد  (: التسييــــــــر) (-

اله2د1 والسيد فيصل طهر1 ملدة غير)

 حدودة.

ب2ملركز) الق2نوني  اإليداع  تم  (-

البير2ء) ب2لداض  لالستثم2ض  الجهو1 

بت2ضيخ ف2تح أبريل)2121..

819I

Trefle(Conseil

CARTEWHEELS

إعال9  تعدد القراضات

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc

CARTEWHEELS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: 59 ش2ضع 

الزضقتوني الط2بق 6 ضقم 18 - -  

الداض البير2ء    املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«

ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.396547

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)15)أبريل)2121)تم اتخ2ذ)

القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1:)الذ1 ينص على  2يلي:)

 نح املديرين املس2عدين الصالحي2ت)

بيع،) شراء،) لغرض  اتس2ًع2  األكثر 

تج2ض1) ( ( أوعق2ض) أ1  بنى  تب2دل  أو 

املب2ني) على  عق2ض1  ضهن  إنش2ء) (،

العق2ضات) الرهن على  أو  االجتم2عية 

التج2ضية واملس2همة في كل أو جزء) ن)

األصول االجتم2عية لشركة  نشأة أو)

سيتم إنش2 ئه2.

قراض ضقم)2:)الذ1 ينص على  2يلي:)

األس2�سي) للنظ2م  تحديث  ترابط 

للشركة.

وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)

بند ضقم)19:)الذ1 ينص على  2يلي:)

 نح املديرين املس2عدين الصالحي2ت)

بيع،) شراء،) لغرض  اتس2ًع2  األكثر 

تج2ض1) ( ( أوعق2ض) أ1  بنى  تب2دل  أو 

املب2ني) على  عق2ض1  ضهن  إنش2ء) (،

العق2ضات) الرهن على  أو  االجتم2عية 

التج2ضية واملس2همة في كل أو جزء) ن)

األصول االجتم2عية لشركة  نشأة أو)

سيتم إنش2 ئه2.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 22 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775433.

811I

ECOCOMPTA

FREESIAWEB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH B.P:21291

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

FREESIAWEB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 23 زنقة 

بوضد الط2بق 3 الرقم 5 الصخوض 

السوداء - 29291  الداضالبير2ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511515

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.FREESIAWEB

وك2لة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

إتص2الت)ـ)إعال ي2ت.

زنقة) (23 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

الصخوض) (5 الرقم) (3 الط2بق) بوضد 

الداضالبير2ء) ( (29291 (- السوداء)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: ابوطيب) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد ح2تم))خمر1):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ابوطيب  حمزة  السيد 

سيد1) (191 ضقم) الفتح  تجزءة 

الداضالبير2ء) (21411  عروف)

املغرب.

عنوانه)ا))) خمر1  ( ح2تم) السيد 

املجموعة) األ ي9  قصبة  لس2سفة 

 76 شقة) (15 عم2ضة) (5 السكنية)

21191)الداضالبير2ء)املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
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عنوانه)ا)) ابوطيب  حمزة  السيد 
سيد1) (191 ضقم) الفتح  تجزءة 
 عروف)21411)الداضالبير2ء)املغرب
عنوانه)ا))) خمر1  ( ح2تم) السيد 
املجموعة) األ ي9  قصبة  لس2سفة 
 76 شقة) (15 عم2ضة) (5 السكنية)

21191)الداضالبير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 28 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)776117.

811I

و.ف.س سيرفيس نيت

و.ف.س سيرفيس نيت
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

و.ف.س سيرفيس نيت
زنقة) (26 الخ2 س) ش2ضع  حمد 
 8 2) كتب) ط2بق) القر1   حمد 
البير2ء) الداض  (،21131 (، البير2ء)

اململكة املغربية
شركة) نيت  سيرفيس  و.ف.س 
ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)

الوحيد
ش2ضع) اإلجتم2عي  وعنوا9  قره2 
زنقة  حمد) (26 الخ2 س)  حمد 
القر1 ط2بق)2) كتب ضقم)8)البير2ء)
اململكة) البير2ء) الداض  (21131 (-

املغربية
ذات  سؤولية) شركة  تأسيس 

 حدودة ذات الشريك الوحيد)
ضقم التقييد في السجل التج2ض1):)

497375
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
اإلقتر2ء)بمختصر تسميته2):)و.ف.س)

سيرفيس نيت.

(: بإيج2ز) الشركة  غرض 

االستش2ضات اإلداضية
وك2لة التوثيق والتنظيم التج2ض1)

أو الفني.

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

زنقة  حمد) (26 الخ2 س)  حمد 

القر1 ط2بق)2) كتب ضقم)8)البير2ء)

اململكة) البير2ء) الداض  (21131 (-

املغربية.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: قدض1) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) قدض1  سعيد  السيد 

9)ضقم)  بروكة املخت2ض السو�سي زنقة)

البير2ء) الداض  (21671 البير2ء) (23

اململكة املغربية.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) قدض1  سعيد  السيد 

9)ضقم)  بروكة املخت2ض السو�سي زنقة)

البير2ء) الداض  (21671 البير2ء) (23

اململكة املغربية

(- بت2ضيخ) ( تم اإليداع الق2نوني ب-)

تحت ضقم)-.

812I

RIF CONSEIL SARL

CHOUKI CAR- SARL -A.U
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 CHOUKI(CAR- SARL -A.U

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 81--83 
حي  حمد الخ2 س  ركز اضكم92 
الن2ظوض - 62111 الن2ظوض املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
21671

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (11
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.CHOUKI(CAR-(SARL(-A.U
-تأجير) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

السي2ضات بدو9 س2ئق.
 81-83- (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
اضكم92) الخ2 س  ركز  حي  حمد 

الن2ظوض)-)62111)الن2ظوض املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: شوقي  حمد) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيد شوقي  حمد):)1111)بقيمة)

111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) شوقي  حمد  السيد 
الن2ظوض) اضكم92  الفتح  تع2ونية 

62111)الن2ظوض املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) شوقي  حمد  السيد 
الن2ظوض) اضكم92  الفتح  تع2ونية 

62111)الن2ظوض املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)23)فبراير)

2121)تحت ضقم)416.

813I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

SOBOKATRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

SOBOKATRAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الرقم 51/ 

ك 3 حي 4 تجزئة حديقة تغ2ت  - 

31111 ف2س املغرب.

ضفع ضأسم2ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.45727

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم) (2121 دجنبر) (31 في) املؤضخ 

قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

»511.111)دضهم«)أ1  ن)»511.111 

عن) دضهم«) (1.111.111« إلى) دضهم«)
ديو9) إجراء) ق2صة  ع  ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداض و املستحقة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1813.

814I

املركز الجهو1 لالستثم2ض لجهة العيو9 الس2قية)

الحمراء

SILICA SERVICES HOLDING
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهو1 لالستثم2ض لجهة 

العيو9 الس2قية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 

العيو9 املغرب

 SILICA SERVICES HOLDING

شركة ذات  سؤولية  حدودة 
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ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الوك2لة  ١ 

بلوك 1 ضقم 318 العيو9 - 71111 

العيو9 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36265

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 SILICA(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.SERVICES HOLDING

أعم2ل) (• (: غرض الشركة بإيج2ز)

البن2ء)والتج2ضة واألعم2ل املتنوعة.

•)أعم2ل الحراجة))إع2دة التحريج)

،)واستغالل)،)وفتح وصي2نة املس2ضات)

.(...(،

وبيع) وتصنيع  واستيراد  شراء) (•

وتصدير  واد البن2ء.

•)تسويق واستيراد وتصدير جميع)

وقطع) الكمبيوتر  وأجهزة  املعدات 

واآلالت) الصغيرة  واألدوات  الغي2ض 

وأدوات) الصن2عية  واملستلز 2ت 

واألخش2ب) واألجهزة  الصيدلي2ت 

الخ2م) واملواد  أنواعه2  بجميع 

واألصن2ف املتنوعة.

وامليك2نيك2) الكهرب2ئية  األعم2ل  (•

(، الشمسية) )األلواح  الكهرب2ئية)

وإن2ضة) (، األوتو 2تيكية) واألنظمة 

املب2ني)،)واألسالك الكهرب2ئية).

(، الصحي) الصرف  أعم2ل  (•

والتركيب2ت) (، املي2ه) وإ دادات 

املتوسط))) الجهد  ذات  الكهرب2ئية 

واملنخفض)،)واإلن2ضة الع2 ة والخ2صة)

،)واإلن2ضة الزخرفية)،)وأعم2ل الط2قة)

الشمسية.

•)جميع املعدات وأعم2ل التجهيز)
والخشب) والرخ2م  والطالء) والجص 
النج2ضة) وأعم2ل  (PVC والـ) واألملنيوم 
والتدفئة والتكييف والتهوية والتهوية.
وصي2نة) البستنة  أعم2ل  (•
املس2ح2ت الخرراء)وأعم2ل التركيب.
الوجب2ت) و خ2بز  املط2عم  (•
وتوضيد) املعجن2ت  و تجر  الخفيفة 

جميع املنتج2ت الغذائية.
اآللي) التشغيل  ولوازم  •) عدات 
واالتص2الت) والح2سوب  للمك2تب 

السلكية والالسلكية.
•)النقل املحلي والدولي للبر2ئع.

•)املش2ضكة املب2شرة أو غير املب2شرة)
في أ1 إنش2ءات وأعم2ل) (Sté لشركة)
ترابية ونقل وزضاعة  س2ح2ت خرراء)
أن2بيب) وخطوط  الصحي  للصرف 
والعزل) والسب2كة  والنج2ضة  الكهرب2ء)

امل2ئي والطرق والسدود اإلنش2ئية.
استيراد و تصدير)؛ (•

•)تنظيم األحداث))الحدث).
املتعددة) الوس2ئط  خد 2ت  (•
)تصميم)،)تطوير)،)بر جة)،)صي2نة)،)

تركيب ك2 يرا  راقبة.
.(POS((إعالن2ت نق2ط البيع(•

•)جميع األعم2ل املتنوعة وتسويق)
املنتج2ت)/)الخد 2ت.

،)بشكل ع2م) ب2إلض2فة إلى ذلك) (•
،)أداء)جميع خد 2ت النقل التج2ض1)
أو الصن2عية أو امل2لية أو املنقولة أو)
أو) بشكل  ب2شر  املرتبطة  العق2ضية 
غير  ب2شر ب2لنش2ط االجتم2عي أو التي)
 ن املحتمل أ9 تعزز تنمية الشركة)

ونموه2..
عنوا9 املقر االجتم2عي):)الوك2لة))١ 
 71111 (- العيو9) (318 بلوك 1 ضقم)

العيو9 املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد ف2ضل  2ء)العيني9):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

العيني9) ف2ضل  2ء) السيد 
ضقم)  1 بلوك  (١ ( الوك2لة) عنوانه)ا))
318)العيو9))71111)العيو9 املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
العيني9) ف2ضل  2ء) السيد 
ضقم)  1 بلوك  (١ ( الوك2لة) عنوانه)ا))
318)العيو9))71111)العيو9 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1168/21.
815I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

NORMANDI PLAZA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
ضفع ضأسم2ل الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

NORMANDI PLAZA شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم أ1 حي 
أزهر طريق عي9 الشقف - 31111 

ف2س املغرب.
ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.31789

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تم) (2121 دجنبر) (31 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 
أ1  ن) دضهم«) (1.461.111«
 1.561.111« إلى) دضهم«) (111.111«
إجراء) ق2صة) ( (: طريق) عن  دضهم«)
 ع ديو9 الشركة املحددة املقداض و)

املستحقة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1951.
816I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 Sté »TINMEL SERVICES
EVENTS« SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة ضقم 11 املسيرة 1, »س« ضقم 
32 ، 41111،  راكش املغرب
 Sté »TINMEL(SERVICES

EVENTS« SARL(AU شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض إغيل 

 ولدخت ثالث نيعقوب الحوز - 
41111  راكش املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
113477

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 Sté (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 »TINMEL( SERVICES( EVENTS«

.SARL AU
تربية) (- (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

النحل
واألحداث) األنشطة  تنظيم  (-

املختلفة.
-)التج2ضة..

عنوا9 املقر االجتم2عي):)دواض إغيل)
(- الحوز) نيعقوب  ثالث   ولدخت 

41111) راكش املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
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 1.111 ( (: السيد ع2دل اعسوين)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد ع2دل اعسوين عنوانه)ا))

نيعقوب) ثالث  اغيل  ولدخت  دواض 

الحوز)41111) راكش املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد ع2دل اعسوين عنوانه)ا))

نيعقوب) ثالث  اغيل  ولدخت  دواض 

الحوز)41111) راكش املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (18 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)122776.

817I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

ROSALIVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

ROSALIVA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي   حل 
ضقم 3 الط2بق السفلي تجزئة لين2 

1  جموعة س  - 31111 ف2س  

املغرب.
ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.61871

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم) (2121 22) 2ضس) في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

»441.111)دضهم«)أ1  ن)»111.111 

عن) دضهم«) (541.111« إلى) دضهم«)
ديو9) إجراء) ق2صة  ع  ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداض و املستحقة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1951.

818I

MARSO  REDOUANE

E-LINE MARKET SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MARSO  REDOUANE

 BD  MED(V(MIMOUSA 1 N 149.

32 ، 90000، TANGER(MAROC

E-LINE(MARKET(SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 149 ش2ضع 

 حمد الخ2 س,  يموزا 1, ضقم 32 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115711

في) حر  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 E-LINE(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.MARKET SARL

التج2ضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

اعال ية,) وخد ة  اإللكترونية,)

والخد 2ت اإللكترونية.

 149 (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ش2ضع  حمد الخ2 س,) يموزا)1,)ضقم)

32)-)91111)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد عبد الغني خرشيش):))511 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: السب2عي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

خرشيش) الغني  عبد  السيد 
 1 ضقم) (3 زنقة) (3 الجيراض1) عنوانه)ا))

91111)طنجة املغرب.
السيد يوسف السب2عي عنوانه)ا))
حي البركة)2)عم2ضة)81)الط2بق)3)ضقم)

19 91111)طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
خرشيش) الغني  عبد  السيد 
 1 ضقم) (3 زنقة) (3 الجيراض1) عنوانه)ا))

91111)طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)3883.

819I

عبد الكريم الشلح

 STE AGRO MOTABAR SARL
A.U

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح
حي املنصوض الذهبي عم2ضة نصير1 ، 

16151،  شرع بلقصير1 املغرب
 STE AGRO MOTABAR SARL A.U
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي دواض اوالد 
يوسف بونوايل الحواف2ت - 16151 

 شرع بلقصير1 املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
575

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (13
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.AGRO MOTABAR SARL A.U
:) قول) بإيج2ز) الشركة  غرض 
تسيير االستغالل التج2ض1 والصن2عي)
املدنية) للخد 2ت  والفالحي 

والعسكرية)
االستيراد والتصدير

 ق2وا األشغ2ل املختلفة والبن2ء.
عنوا9 املقر االجتم2عي):)دواض اوالد)
 16151 (- يوسف بونوايل الحواف2ت)

 شرع بلقصير1 املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: ( السيد املعتب2ض ادضيس)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) ( السيد املعتب2ض ادضيس)
دواض اوالد يوسف بونوايل الحواف2ت)

16151) شرع بلقصير1 املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد املعتب2ض ادضيس)
دواض اوالد يوسف بونوايل الحواف2ت)

16151) شرع بلقصير1 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بلقصير1)) بمشرع  االبتدائية 
ضقم) تحت  (2121 أبريل) (27 بت2ضيخ)

.213/2121
821I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE ITALIAN DESIGN
FURNITURE SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،
90000، TANGER(MAROC

 SOCIETE ITALIAN DESIGN
FURNITURE SARL AU شركة ذات 
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 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 17 ش2ضع 
ابن خليق92، الط2بق األض�سي  - 
21341 الداض البير2ء املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
464879

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (16
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 SOCIETE ITALIAN DESIGN

.FURNITURE SARL AU
الشركة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
التصدير) و  االستيراد  ( أهداف) له2 

بجميع أنواعه.
بصفة خ2صة اإلنت2ج و بيع األث2ث)
الداخلي و بجميع أنواعه ب2لجملة أو)
ب2لتقسيط،)االستش2ضات و االتصميم)
ع2 ة) بصفة  و  الداخلي،) الديكوض  و 
جميع العملي2ت العملي2ت الصن2عة)
و) الحرفية  و  العق2ضة  و  التج2ضية  و 
السي2حة و امل2لية و كل  2  ن شأنه)
له) و  الشركة  إنج2ح  في  يس2هم  أ9 

عالقة ب2لهدف املسطر أعاله..
17)ش2ضع) عنوا9 املقر االجتم2عي):)
(- ( األض�سي) الط2بق  خليق92،) ابن 

21341)الداض البير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: الوه2بي) السيد  حمد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) الوه2بي  السيد  حمد 

بروكسيل)1111)بروكسيل بلجيك2.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) الوه2بي  السيد  حمد 
بروكسيل)1111)بروكسيل بلجيك2

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 19 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

يوليوز)2121)تحت ضقم)13113.
821I

REAL OFFICE SARL

RACAFTEC
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
RACAFTEC شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

ه2ضو9 الرشيد، السواني، زنقة 11، 
ضقم 6 - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
115731

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.RACAFTEC
اشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الكهرب2ء)و السب2كة.
ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
(،11 زنقة) السواني،) ه2ضو9 الرشيد،)

ضقم)6)-)91111)طنجة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد ضشيد الع2فية):))111)حصة)

بقيمة)1.111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) الع2فية  ضشيد  السيد 
ع  فت2ح) العوام،) بن  الزبير  زنقة 
امللك،)ضقم)48 91111)طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) الع2فية  ضشيد  السيد 
ع  فت2ح) العوام،) بن  الزبير  زنقة 
امللك،)ضقم)48 91111)طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241745.
822I

OUSSAMA ALL

OUSSAMA ALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUSSAMA ALL
س2حة الحسن 2 ضقم 34 الراشيدية 

، 52111، الراشيدية املغرب
OUSSAMA ALL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي السهب 

الزنقة 18 ضقم البيت 32 الط2بق 
السفلي - 52111 الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
14817

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.OUSSAMA ALL
التخزين) (: غرض الشركة بإيج2ز)

الب2ضد للتموض واألعم2ل املتنوعة.
حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 32 البيت) ضقم  (18 الزنقة) السهب 
الراشيدية) (52111 (- الط2بق السفلي)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 511 ( (: سعيد1) اس2 ة  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 511 ( (: البشيرسعيد1) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد اس2 ة سعيد1 عنوانه)ا))
الراشيدية) (34 2)ضقم) س2حة الحسن)

52111)الراشيدية))املغرب.
عنوانه)ا)) البشيرسعيد1  السيد 
الراشيدية) (34 2)ضقم) س2حة الحسن)

52111)الراشيدية))املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد اس2 ة سعيد1 عنوانه)ا))
الراشيدية) (34 2)ضقم) س2حة الحسن)

52111)الراشيدية))املغرب
عنوانه)ا)) البشيرسعيد1  السيد 
الراشيدية) (34 2)ضقم) س2حة الحسن)

52111)الراشيدية املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 27 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)196.
823I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE ITALIAN DESIGN
FURNITURE SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنش2ء)فرع ت2بع للشركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،
90000، TANGER(MAROC

 SOCIETE ITALIAN DESIGN
FURNITURE SARL AU شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع ابن 
عجروم ج2د 3 الط2بق األض�سي - 

91111 طنجة املغرب.
إنش2ء فرع ت2بع للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.115547

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
املؤضخ في)28)دجنبر)2121)تقرض إنش2ء)
التسمية) تحت  ( للشركة) ت2بع  ( فرع)
 SOCIETE ITALIAN DESIGN
الك2ئن) و  ( (FURNITURE SARL AU
ج2د) عجروم  ابن  ش2ضع  ب2لعنوا9 
طنجة) (91111 (- األض�سي) الط2بق  (3
املغرب و املسير  ن طرف السيد)ة))

الوه2بي  حمد).
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241555.
824I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE BO FILM
SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،
90000، TANGER(MAROC

 SOCIETE BO FILM SERVICES
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

يوسف ابن ت2شفي9 عم2ضة سمية 
قيس2ضية LA MEDITERRANEE ضقم 

9 - 91111 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.71721

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم)) (2121 شتنبر) (27 في) املؤضخ 
الح2لي) االجتم2عي  املقر  ( تحويل)
ابن) يوسف  »ش2ضع  للشركة  ن)
 LA قيس2ضية) سمية  عم2ضة  ت2شفي9 
 91111 (- (9 ضقم) (MEDITERRANEE
ش2ضع) (،183« إلى) املغرب«) طنجة 

الط2بق) (CENTRE NREA العهد) ولي 
 91111 (- (15 ضقم) األض�سي  كتب 

طنجة))املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (14 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241327.
825I

 ركز تنغير للمح2سبة و التسيير

MEDALI RAYAN-AGRO
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ركز تنغير للمح2سبة و التسيير
ضقم 394 تجزئة اديس نغير ش2ضع 
 حمد الخ2 س تنغير اقليم تنغير، 

45811، تنغير املغرب
MEDALI(RAYAN-AGRO شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي قصر 
البوض فركلة العلي2 تنجداد  - 52611 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
14783

 18 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121  2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MEDALI(RAYAN-AGRO
(: الفالحة) (: غرض الشركة بإيج2ز)

الزضاعة و البستنة.
قصر) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
البوض فركلة العلي2 تنجداد))-)52611 

الراشيدية املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: املنتصر) عم2د  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) املنتصر  عم2د  السيد 
حي حلول تنغير)45811)تنغير املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) املنتصر  عم2د  السيد 
حي حلول تنغير)45811)تنغير املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( ب2لرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)-.
826I

ECOCOMPTA

SABRI BATIMENT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:21291
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
SABRI BATIMENT شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 23 زنقة 
بوضد الط2بق 3 الرقم 5 الصخوض 
السوداء - 21291 الداضالبير2ء  

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
511517

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 SABRI(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.BATIMENT
) نعش) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

عق2ض1)ـ)جميع أعم2ل البن2ء.
زنقة) (23 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
الصخوض) (5 الرقم) (3 الط2بق) بوضد 
الداضالبير2ء)) (21291 (- السوداء)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد عبدالفت2ح صبر1):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
صبر1) عبدالفت2ح  السيد 
القد ير1) نزالة  (168 عنوانه)ا))
الداضالبير2ء)) (29491  ديونة)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
صبر1) عبدالفت2ح  السيد 
القد ير1) نزالة  (168 عنوانه)ا))
 ديونة)29491)الداضالبير2ء))املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 28 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)776118.
827I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 BARKTOUT GROS
ALIMENTAIRE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العم2ضة 91 الحي الحسني 
 نطقة األنشطة االقتص2دية ، 

46311، اليوسفية املغرب
 BARKTOUT GROS

ALIMENTAIRE شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 
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اجنديس ضقم 31 - 46311 
اليوسفية املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.1413
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
املؤضخ في)31) 2ضس)2121)تم))تحويل))
للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 
 46311 (- (31 ضقم) اجنديس  »حي 
 26 »ضقم) إلى) املغرب«) اليوسفية 
السويقة القديمة  ركز سيد1 أحمد)
الكنتوض)-)46311)اليوسفية))املغرب«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( ب2ليوسفية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)123/2121.
828I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 BARKTOUT GROS
ALIMENTAIRE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيي9  سير جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العم2ضة 91 الحي الحسني 
 نطقة األنشطة االقتص2دية ، 

46311، اليوسفية املغرب
 BARKTOUT GROS

ALIMENTAIRE  شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 26 
السويقة القديمة  ركز سيد1 

أحمد الكنتوض - 46311 اليوسفية 
املغرب.

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.1413
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم تعيي9) (2121 31) 2ضس) املؤضخ في)
عبد)  سير جديد للشركة السيد)ة))

الفت2ح ابزيزو كمسير وحيد
تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 21 بت2ضيخ) ( ب2ليوسفية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)123/2121.

829I

ا غ2ض عبد الغ2فوض

ASMAK MARTIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ا غ2ض عبد الغ2فوض
ش2ضع الجيش امللكي اق2 ة النوض ضقم 
1 الط2بق االول تطوا9 ، 93111، 

تطوا9 املغرب
ASMAK MARTIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

الق2بلية ش2ضع ابن سين2ء زنقة 6 
 رتيل عم2لة املريق الفنيدق - 

93151  رتيل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

29289
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ASMAK MARTIL
غرض الشركة بإيج2ز):) طعم.

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 6 زنقة) سين2ء) ابن  ش2ضع  الق2بلية 
(- الفنيدق) املريق  عم2لة   رتيل 

93151) رتيل املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 66 ( (: ف2طمة) اجب2ض  السيدة 

حصة بقيمة)1.111)دضهم للحصة).
السيد هش2م ا عيش):))34)حصة)

بقيمة)1.111)دضهم للحصة).
 66 (: ف2طمة) اجب2ض  السيدة 

بقيمة)1.111)دضهم.
34)بقيمة) (: السيد هش2م ا عيش)

1.111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة اجب2ض ف2طمة عنوانه)ا))
 28 ضقم) الشحروض  ش2ضع  احريق  حي 

 رتيل)93151) رتيل املغرب.
عنوانه)ا)) ا عيش  هش2م  السيد 
12)حي س2قية الدفل ش2ضع الق2�سي)
عي2ض زنقة)11) رتيل)93151) رتيل)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيدة اجب2ض ف2طمة عنوانه)ا))
 28 ضقم) الشحروض  ش2ضع  احريق  حي 

 رتيل)93151) رتيل املغرب
عنوانه)ا)) ا عيش  هش2م  السيد 
12)حي س2قية الدفل ش2ضع الق2�سي)
عي2ض زنقة)11) رتيل)93151) رتيل)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتطوا9)

2121)تحت ضقم)1931.
831I

BEN BEL CONSEILS

EVENT CENTER MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS
 ANG(AV(HASSAN 2 ET(RUE
 Z.B(AWAM(IMM(FATMA 45

 APT 18، 40000، MARRAKECH
MAROC

EVENT CENTER MAROC  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي إق2 ة 
ب2ب  راكش ,عم2ضة و ,شقة ضقم 11 
 راكش - 41111  راكش اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

114197
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 EVENT(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

. CENTER MAROC

:) نظم) بإيج2ز) الشركة  غرض 

العروض واملهرج2ن2ت والفع2لي2ت

تركيب تأجيربيع أجهزة التنريم.

إق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 11 ,شقة ضقم) ,عم2ضة و) ب2ب  راكش)

اململكة) 41111) راكش  (-  راكش)

املغربية.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

511)حصة) ( (: السيد خب2ز حكيم)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

 511 ( (: السيد خب2ز عبد الواحد)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) حكيم  خب2ز  السيد 

,شقة) و) ,عم2ضة  ب2ب  راكش) إق2 ة 

41111) راكش) 11) راكش) ضقم)

اململكة املغربية.

السيد خب2ز عبد الواحد عنوانه)ا))

,شقة) و) ,عم2ضة  ب2ب  راكش) إق2 ة 

41111) راكش) 11) راكش) ضقم)

اململكة املغربية.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد خب2ز عبد الواحد عنوانه)ا))

,شقة) و) ,عم2ضة  ب2ب  راكش) إق2 ة 

41111) راكش) 11) راكش) ضقم)

اململكة املغربية

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123311.

831I
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Sté(ATM(-(art(tendance(management-sarl

STE Médilex
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Sté(ATM - art(tendance

management-sarl

ش2ضع قسو  داح،عم2ضة 

بنعصم92،شقة 2 ت2زة ت2زة 

الجديدة، 35111، ت2زة املغرب

STE Médilex شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع زيرو 

بنعطية ضقم 4 ت2زة - 35111 ت2زة 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

5969

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (28

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.Médilex

(: بإيج2ز) الشركة  غرض 

 fabrication de preparation

 p a r a p h a r m a c e t i q u e . v e n t e

 et achat de tous materiels

 parapharmacetiques et

 paramedicaux.importation et

.exportation

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
زيرو بنعطية ضقم)4)ت2زة)-)35111)ت2زة)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: لعب2د) املهد1  السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) لعب2د  املهد1  السيد 
ت2زة) الحديدة  سكك  طنجة  ش2ضع 

35111)ت2زة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) لعب2د  املهد1  السيد 
ت2زة) الحديدة  سكك  طنجة  ش2ضع 

35111)ت2زة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بت2ضيخ) ( بت2زة) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)245.
832I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

RIM TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العم2ضة 91 الحي الحسني 
 نطقة األنشطة االقتص2دية ، 

46311، اليوسفية املغرب
RIM TRAVAUX DIVERS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : ضقم 
4 املحطة الطرقية - 46153 

الشم2عية املغرب.
قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
.837

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تقرض حل) (2121 أبريل) (17 املؤضخ في)
شركة) (RIM TRAVAUX DIVERS
املحدودة  بلغ) املسؤولية  ذات 
وعنوا9) دضهم  (11.111 ضأسم2له2)
املحطة) (4 ضقم) اإلجتم2عي   قره2 
46153)الشم2عية املغرب) الطرقية)-)

نتيجة لتوقف أنشطة الشركة.
و عي9:

و) لفت2ت  ( هش2م) السيد)ة))
عنوانه)ا))حي املسيرة زنقة)12)ضقم)4 
كمصفي) املغرب  الشم2عية  (46153

)ة))للشركة.

و) اعريش  ( حميد) السيد)ة))

عنوانه)ا))حي املسيرة ش2ضع اليوسفية)
املغرب) الشم2عية  (46152  4 ضقم)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

 4 ضقم) وفي  (2121 أبريل) (17 بت2ضيخ)

املحطة الطرقية)-)46153)الشم2عية)

املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 21 بت2ضيخ) ( ب2ليوسفية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)122/2121.

833I

ديوا9 الخد 2ت

 STE SOHOULE AL GHARB
SERVICES ET TRAVAUX

شركة املس2همة
حل شركة

ديوا9 الخد 2ت

ش2ضع  حمد الخ2 س ضقم 94 سيد1 

ق2سم ، 16111، سيد1 ق2سم 

املغرب

 STE SOHOULE AL GHARB

SERVICES ET TRAVAUX شركة 

املس2همة)في طوض التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي الب2م 

سالطنة الواد زيراضة سيد1 ق2سم - 

16111 سيد1 ق2سم املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.27117

الع2م) الجمع  بمقت�سى 

 2121 19) 2ضس) اإلستثن2ئي2ملؤضخ في)

 STE املس2همة) شركة  حل  تقرض 

 SOHOULE AL GHARB SERVICES

ضأسم2له2) ) بلغ  (ET TRAVAUX

وعنوا9  قره2) دضهم  (111.111

الواد) سالطنة  الب2م  حي  اإلجتم2عي 
زيراضة سيد1 ق2سم)-)16111)سيد1)

اغالق) (: ل) نتيجة  املغرب  ق2سم 

الشركة.

و حدد  قر التصفية ب حي الب2م)

(- سالطنة الواد زيراضة سيد1 ق2سم)

16111)سيد1 ق2سم املغرب.)

و عي9:
 السيد)ة))توفيق)))حال ي و عنوانه))ا)
الحي الجديد سيد1) (5 ضقم) (4 زنقة)
سيد1 ق2سم املغرب) (16111 ق2سم)

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (
املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 
تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 
العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية)

-(:
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 15 بت2ضيخ) ( االبتدائية بسيد1 ق2سم)

أبريل)2121)تحت ضقم)4148.

834I

moorish co

JUNIOR SERVICE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
JUNIOR SERVICE شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي س2حة 

الحرية زنقة 1 عم2ضة 3 شقة 4 ش2ضع 
األ ير  وال1 عبد هللا حي املحمد1 
العيو9 املغرب - 71111 العيو9 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
36317

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (21
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
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عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.JUNIOR SERVICE
:) ق2ول) بإيج2ز) الشركة  غرض 

أعم2ل البن2ء)املتنوعة.
س2حة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الحرية زنقة)1)عم2ضة)3)شقة)4)ش2ضع)
املحمد1) حي  هللا  عبد  األ ير  وال1 
العيو9) (71111 (- املغرب) العيو9 

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: الواتب) زكري2ء) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) الواتب  زكري2ء) السيد 
الداض) لوبيلة  دضب  (35 ضقم) (9 زنقة)
البير2ء) الداض  (21111 البير2ء)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) الواتب  زكري2ء) السيد 
الداض) لوبيلة  دضب  (35 ضقم) (9 زنقة)
البير2ء) الداض  (21111 البير2ء)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)36317.
835I

أونينفوض

أونينفور
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أونينفوض
ولي العهد  قيس2ضية  فت2ح الخير حل 

ضقم13 ، 91111، طنجة املغرب
أونينفوض شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ولي العهد  
قيس2ضية  فت2ح الخير حل ضقم13 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

112577

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (18

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

أونينفوض.

غرض الشركة بإيج2ز):)بيع اجهزة)

الكمبيوتر.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)ولي العهد))

(- قيس2ضية  فت2ح الخير حل ضقم13)

91111)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 111 ( (: شمريق) السيد  حمد 

حصة بقيمة)1.111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) شمريق  السيد  حمد 

عم2ضة) الش2ذلي  الحسن  أبو  ش2ضع 

 91111 ضقم6     (2 الط2بق) الهن2ء)

طنجة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) شمريق  السيد  حمد 

عم2ضة) الش2ذلي  الحسن  أبو  ش2ضع 

 91111 ضقم6     (2 الط2بق) الهن2ء)

طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)238937.

836I

 JOCELYN WIOTTI  3JW 3

 شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضأسم2له2 : 111.111 دضهم

 قره2 اإلجتم2عي 31 زنقة  وال1 

احمد الوكيلي شقة ضقم 8 حس92 - 

الرب2ط 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

149819

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد الق2نو9) (2121 شتنبر) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

 JOCELYN  3 (: الشركة) تسمية 

.WIOTTI ( 3JW

التمثيل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

التج2ض1.

)التج2ضة في املعدات الصن2عية.

)التج2ضة في املعدات التكنولوجية.

بيعه2) البر2ئع إلع2دة  ) شتري2ت 

)جملة أو تجزئة).

وسيط تج2ضة الجملة.

)بيع الخد 2ت التج2ضية.

)إداضة املش2ضيع واملس2عدة في إداضة)

املش2ضيع.

زنقة) (31 (: عنوا9 املقر االجتم2عي)

 8 ضقم) شقة  الوكيلي  احمد   وال1 

حس92)-)الرب2ط.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (:  بلغ ضأسم2ل الشركة)

دضهم،) قسم ك2لت2لي):

 Josselyn Wiotti  491 (: السيد)

حصة.

 511 (: بحسو) سكينة  السيدة 

حصة.

بمجموع)1111)حصة اجتم2عية.

التسيير):)

.JOSSELYN WIOTTI(:(السيد

تم اإليداع الق2نوني ب2ملركز الجهو1)

فبراير) (25 بت2ضيخ) ب2لرب2ط  لالستثم2ض 

2121)تحت ضقم)2159/11356..

837I

STE DOMICILE CONSEIL

STE OLIVE EST SARLAU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نش2ط الشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب

STE OLIVE EST SARLAU شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 االجتم2عي  لك 

الهدى 21 طريق ص2كة جرسيف - 

35111 جرسيف املغرب.

تغيير نش2ط الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.1875

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم تغيير) (2121 19) 2ضس) املؤضخ في)

األشغ2ل) (-« الشركة  ن) نش2ط 

وتحويل) تصنيع  (-« إلى) املختلفة«)

الزيتو9 وزيت الزيتو9

-) نعش عق2ض1

-)األشغ2ل املختلفة«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بت2ضيخ)12)أبريل)

2121)تحت ضقم)1149/2121.

838I
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Maârif(building

MAÂRIF BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة
Maârif(building

 N°29 Avenue(Slaoui 3ème
 Étage(appt(N°11 VN(Fes ،

30000، Fes(Maroc
Maârif(building   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N°29 وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي
 Avenue(Slaoui 3ème(Étage

 appt(N°11 VN(Fes - 30000 Fes
.Maroc

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.55241
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
2121)تم تعيي9) 17)يوليوز) املؤضخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد   سير 
 LAKHOUIL SALAH EDDINE

كمسير وحيد
تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1929.
839I

.Equilibrium S.A 
ايكليبريوم

»شركة  املس2همة«
ضأسم2ل االجتم2عي : 23.811.111 

دضهم
املقر االجتم2عي: دضب  وال1 عبد 

هللا بن حس2ين، لقصوض، الرقم 2  
 راكش املغرب

السجل التج2ض1 بمراكش : 16749
التعريف املوحد للشرك2ت : 

111171794111144
بموجب قراضات الجمعية الع2 ة)
أبريل) (19 الع2دية للمس2همي9 بت2ضيخ)

2121)تقرض  2 يلي):
عزل السيد ويليم أدضي92 سميت)
WILLEM ADRIAAN SMIT) ن)
 ه2 ه كمتصرف بشكل فوض1 ابتداء)
الع2 ة) الجمعية  انعق2د  ت2ضيخ   ن 
أبريل) (19 الع2دية للمس2همي9 بت2ضيخ)

.2121

)تم إيداع  حرر قراضات الجمعية)

أبريل) (19 الع2 ة للمس2همي9 بت2ضيخ)

بمراكش) التج2ض1  ب2لسجل  (2121

ضقم) تحت  (2121 أبريل) (26 بت2ضيخ)

.123431

841I

CONSID

CONSID SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

CONSID

 AV ABDELKRIM EL KHATTABI

 IMB BEN MOUSSA EL

 GOUACHE(ETG 2 FES ، 30000،

FES MAROC

CONSID SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع عبد 

الكريم الخط2بي عم2ضة ابن  وى�سى 

لكواش الط2بق 2  ف2س - 31111 

ف2س  املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.62953

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)17)دجنبر)2121)تم))تحويل))

للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

عم2ضة) الخط2بي  الكريم  عبد  »ش2ضع 

)ف2س) (2 ابن  وى�سى لكواش الط2بق)

 7 »ضقم) إلى) املغرب«) ( ف2س) (31111 (-

ش2ضع عالل بن عبد هللا  كتب ضقم)

(- الجديد ف2س) ف2س  (4 الط2بق) (22

31111)ف2س)))املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)512/2121.

841I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

STE MEDZAR TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 1er etage-rue(larache(immb 2

nador، 62000، Nador(maroc

 STE MEDZAR TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي  

اجدادا بوغم2ض9 الشرقية  - 62111 

الن2ضوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

43886

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.MEDZAR TRANS SARL

نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البر2ىع والسلع لحس2ب الغير

نقل املستخد ي9.

حي)) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 62111 اجدادا بوغم2ض9 الشرقية))-)

الن2ضوض املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 511 ( (: الجلولي) سه2م  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد زهير زضهوني):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيدة سه2م الجلولي عنوانه)ا))

حي سيد1  و ن بني انص2ض))62111 

الن2ضوض املغرب.

السيد زهير زضهوني عنوانه)ا))حي)

 62111 ( انص2ض) بني  سيد1  و ن 

الن2ضوض املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) فريد  فرالو1  السيد 

الن2ضوض) (62111 الشيخ) لعر1  حي 

املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)28)أبريل)

2121)تحت ضقم)862.

842I

GEANT MED

LE GEANT MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GEANT MED

 HAY MLY ABDELLAH RUE 11

 74 N(AIN(CHOK(CASABLANCA،

20480، Casablanca(MAROC

LE GEANT MED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي  وال1 

عبد هللا زنقة 74 ضقم 11 عي9 الشق 

البير2ء - 21481 البير2ء  املغرب.

حل شركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.198167

الع2م) الجمع  بمقت�سى 

 2119 17)شتنبر) اإلستثن2ئي2ملؤضخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرض 

) بلغ) (LE GEANT MED املحدودة)

وعنوا9) دضهم  (31.111 ضأسم2له2)

 قره2 اإلجتم2عي حي  وال1 عبد هللا)
زنقة)74)ضقم)11)عي9 الشق البير2ء)

-)21481)البير2ء))املغرب نتيجة ل):)

وقف النش2ط.
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 HAY ب) التصفية  حدد  قر  و 
 MLY ABDALAH RUE 74 N 11
 AIN( CHOOK( CASABLANACA( -

 .21481 CASABLANCA MAROC
و عي9:

الح2ج) ايت  ( يوسف) السيد)ة))
هللا) عبد  حي  وال1  عنوانه)ا)) و 
عي9 الشق البير2ء) (6 ضقم) (74 زنقة)
21481)البير2ء))املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (
املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 
تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 
العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية)

-(:
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 31 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

دجنبر)2119)تحت ضقم)725641.
843I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 BARKTOUT GROS
ALIMENTAIRE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العم2ضة 91 الحي الحسني 
 نطقة األنشطة االقتص2دية ، 

46311، اليوسفية املغرب
 BARKTOUT GROS

ALIMENTAIRE شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 26 
السويقة القديمة  ركز سيد1 

أحمد الكنتوض - 46311 اليوسفية 
املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.1413
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 31) 2ضس) في) املؤضخ 

املص2دقة على):
هللا) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
بركتوت)1.111)حصة اجتم2عية  ن)

أصل)1.111)حصة لف2ئدة))السيد))ة))
أبريل) (19 بت2ضيخ) الفي2ح  ابزيزو عبد 

.2121
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 21 بت2ضيخ) ( ب2ليوسفية) االبتدائية 

أبريل)2121)تحت ضقم)123/2121.
844I

 ست2 نة تيم2دير ش.م.م))ش.و

دو برينتينج ياسين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ست2 نة تيم2دير ش.م.م  ش.و
حي لعر1 شيخ عم2ضة الشف2ء الط2بق 

الرابع الن2ظوض، 62111، الن2ظوض 
املغرب

دو برينتينج ي2سي9  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 
بوشواف الن2ظوض الن2ظوض 62111 

الن2ظوض املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

18765
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2118 ين2ير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
دو) (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

برينتينج ي2سي9).
الطب2عة) (: غرض الشركة بإيج2ز)

وتحويل اال وال).
حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 62111 الن2ظوض) الن2ظوض  بوشواف 

الن2ظوض املغرب).
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 511 ( (: ( السيدة حن92 الغنج2تي)
حصة بقيمة)51.111)دضهم للحصة).

 511 ( (: الغنج2تي) ي2سي9  السيد 

حصة بقيمة)51.111)دضهم للحصة).
 511 (: ( الغنج2تي) حن92  السيدة 

بقيمة)111)دضهم.
 511 (: الغنج2تي) ي2سي9  السيد 

بقيمة)111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيدة حن92 الغنج2تي))عنوانه)ا))
الن2ظوض) (62111 ( سلوا9) اال ل  حي 

املغرب.
السيد ي2سي9 الغنج2تي عنوانه)ا))
الن2ظوض) (62111 ( سلوا9) اال ل  حي 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيدة حن92 الغنج2تي))عنوانه)ا))
الن2ظوض) (62111 ( سلوا9) اال ل  حي 

املغرب
السيد ي2سي9 الغنج2تي عنوانه)ا))
الن2ظوض) (62111 ( سلوا9) اال ل  حي 

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
(12 (17 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لن2ضوض)

2119)تحت ضقم)652.

845I

CABINET OUASSI

TECHNIQUE PARAGON
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عم2ضة كو رزيد ش2ضع الحرية ط2بق 
االول  كتب ضقم 3 املدينة الجديدة 

، 46111، اسفي املغرب
TECHNIQUE PARAGON شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 15 
زنقة ضجراجي حي الكوضس  - 46111 

اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
11599

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.TECHNIQUE PARAGON
:) كتب) بإيج2ز) الشركة  غرض 

الدضاس2ت).
 15 ضقم) (: عنوا9 املقر االجتم2عي)
 46111 (- ( زنقة ضجراجي حي الكوضس)

اسفي املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد فالحي عبد الحق):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد فالحي عبد الحق عنوانه)ا))
زنقة الي2قوت حي الفرح سيد1) (13

بوزيد))46111)اسفي املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد فالحي عبد الحق عنوانه)ا))
زنقة الي2قوت حي الفرح سيد1) (13

بوزيد))46111)اسفي املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)-.

846I

AG.FIDUCIAIRE

SSILA. ALIM. LOGISTIQUE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AG.FIDUCIAIRE
 BD ANOUAL RCE EL BARAKA
 5° ETG(N°21 ، 60000، OUJDA
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MAROC

 SSILA. ALIM. LOGISTIQUE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

انوال اق2 ة البركة ط2بق 5 ضقم 21 - 

61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

37111

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 18) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 SSILA.(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.ALIM. LOGISTIQUE

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيج2ز)

الغداءية).

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
انوال اق2 ة البركة ط2بق)5)ضقم)21)-)

61111)وجدة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد صالح الدين ضيدو):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

ضيدو) الدين  صالح  السيد 
48)ضقم) عنوانه)ا))دضب ا ب2صو زنقة)

12 61111)وجدة املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

ضيدو) الدين  صالح  السيد 
48)ضقم) عنوانه)ا))دضب ا ب2صو زنقة)

12 61111)وجدة املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (17 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1225.

847I

secotrages snc

 RHIOUI FRUITS ET

LEGUMES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

secotrages snc
ضقم 2 زنقة ادضيس الي2 وض1 ب2لعربي 

وجه عروس  كن2س ، 51111، 

 كن2س املغرب

 RHIOUI FRUITS ET LEGUMES

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 

 MAGASIN SIS A DOUAR

 OULAD  ALI(AIN(KARMA  -

MEKNES 50000 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

53121

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.RHIOUI FRUITS ET LEGUMES

غرض الشركة بإيج2ز):)بيع الخرر)

و الفواكه ب2لتقسيط.

(: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

 MAGASIN SIS A DOUAR

 OULAD( ( ALI( AIN( KARMA( ( -

MEKNES 51111)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

السيد ضحيو1 عبد الدايم):))111 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الدايم) عبد  ضحيو1  السيد 
املخت2ض) زنقة  (222 عنوانه)ا))
51111) كن2س) الري2ض) السنتي�سي 

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الدايم) عبد  ضحيو1  السيد 
عنوانه)ا))222)زنقة املخت2ض السنتي�سي)

الري2ض)MEKNES 51111)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)2135.

848I

CONSID

CONSID SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CONSID
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI

 IMB BEN MOUSSA EL
 GOUACHE(ETG 2 FES ، 30000،

FES MAROC
CONSID SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع عبد 
الكريم الخط2بي عم2ضة ابن  وى�سى 
لكواش الط2بق 2  ف2س ش2ضع عبد 
الكريم الخط2بي عم2ضة ابن  وى�سى 
لكواش الط2بق 2  ف2س 31111 

ف2س ا غرب.
تفويت حصص

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.62953

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2121 دجنبر) (17 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

املهد1) )ة)) السيد) تفويت 

الن2صير1))171)حصة اجتم2عية  ن)

)ة)) السيد) ( 171)حصة لف2ئدة) أصل)

ادم الزين بت2ضيخ)17)دجنبر)2121.

املهد1) )ة)) السيد) تفويت 

اجتم2عية) حصة  (171 ( الن2صير1)

)السيد) 171)حصة لف2ئدة)  ن أصل)

)ة))اسم2عيل))دني2))بت2ضيخ)17)دجنبر)

.2121

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (11 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)512/2121.

849I

شركة حس2ب2ت ف2س

RIAD SAYEDA  AL HORA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حس2ب2ت ف2س

ضقم 5 قس2ضية السق2ط البطح2ء ، 

1، ف2س املغرب

RIAD(SAYEDA  AL(HORA شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 6 دضب 

بنسودة الح2 ية ف2س املدينة  - 

31111 ف2س املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67491

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 16) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 RIAD (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.SAYEDA  AL HORA
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داض) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الري2فة و  طعم.
 6 ضقم) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

دضب بنسودة الح2 ية ف2س املدينة))-)

31111)ف2س املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: السيد  حمد  شكوض)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) السيد  حمد  شكوض 
ف2س) الح2 ية  بنسودة  دضب  (6 ضقم)

املدينة))31111)ف2س املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) السيد  حمد  شكوض 
ف2س) الح2 ية  بنسودة  دضب  (6 ضقم)

املدينة))31111)ف2س املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1987.

851I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

STE ALU VERRE FACADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الط2بق 2  كتب 5 تجزئة جنة 

الزيتو9 1 بنسودة ف2س ، 31111، 

ف2س املغرب

STE ALU VERRE FACADE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  حل 3 
زنقة 1 حي ت2ز1  رجة واد ف2س ف2س 

31111 ف2س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

67395

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد الق2نو9) (2121 24) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.ALU VERRE FACADE

اعم2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

االملنيوم و الزج2ج.

 3 :) حل) عنوا9 املقر االجتم2عي)

زنقة)1)حي ت2ز1  رجة واد ف2س ف2س)

31111)ف2س املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 411 ( (: السيد  حمد ي2سي9 ضفوع)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

ادضي�سي:)) عدو  ابن  السيد  حمد 

411)حصة بقيمة)111)دضهم للحصة.

السيد عبد السالم دضيوش):))211 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

ضفوع) ي2سي9  السيد  حمد 

عنوانه)ا))ف2س)31111)ف2س املغرب.

ادضي�سي) عدو  ابن  السيد  حمد 

عنوانه)ا))ف2س)31111)ف2س املغرب.

دضيوش) السالم  عبد  السيد 

ف2س) (31111 ف2س) ( عنوانه)ا)))

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

ضفوع) ي2سي9  السيد  حمد 

)ف2س)31111)ف2س املغرب عنوانه)ا)))

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1886.

852I

NATURE CONSULTING SARL AU

 NATURE CONSULTING
SARL AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NATURE CONSULTING SARL

AU

 LOT 585 BL 12 N 6 HANA 2

SAFI ، 46010، SAFI(MAROC

 NATURE CONSULTING SARL

AU شركة ذات  سؤولية  حدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي بقعة 585 

ش2ضع 12 ضقم 6 الهن2ء 2 - 46111 

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

11523

في) عقد  وثق  ؤضخ  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 31) 2ضس)

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 NATURE CONSULTING SARL

.AU

غرض الشركة بإيج2ز):)الدضاس2ت)

البيئية

و) الطبيعية  األنظمة  تدبير 

اإليكولوجية

خد 2ت النظ2فة و التعقيم

بقعة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
2)اسفي) 6)الهن2ء) 12)ضقم) 585)ش2ضع)

-)46111)اسفي املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ملداسني  سعد  السيد 

 2 الهن2ء) (6 ضقم) (12 ش2ضع) (585 بقعة)

اسفي)46111)اسفي املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ملداسني  سعد  السيد 

 2 الهن2ء) (6 ضقم) (12 ش2ضع) (585 بقعة)

اسفي)46111)اسفي املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي))بت2ضيخ)-)تحت ضقم

 853I

AL ISTICHARYA CONSULTING

 STE  RAHIMI YA CASH SARL

AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AL ISTICHARYA CONSULTING

 BLOC 7 LOTIS 3 MARS(BENI 21

 MELLAL ، 23500، BENI(MELLAL

MAROC

 STE  RAHIMI(YA(CASH(SARL(AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع 

21 غشت اوالد  ب2ضك  بني  الل  

23452 بني  الل  املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

11417

في) حر  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (17

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
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عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
  STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.RAHIMI YA CASH SARL AU
) فوض) (: غرض الشركة بإيج2ز)
تحويل) -التج2ضة-) الشركة)  دير 

األ وال.
 21 عنوا9 املقر االجتم2عي):)ش2ضع)
غشت اوالد  ب2ضك))بني  الل))23452 

بني  الل))املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد الراحيمي ي2سي9)):))1.111 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد الراحيمي ي2سي9))عنوانه)ا))
حي النج2ة سوق السبت اوالد النمة))

النمة) اوالد  السبت  سوق  (23551
املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
و واطن  سير1 الشركة:

السيد الراحيمي ي2سي9))عنوانه)ا))
حي النج2ة سوق السبت اوالد النمة))

النمة) اوالد  السبت  سوق  (23551
املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني  الل))بت2ضيخ)26)أبريل)

2121)تحت ضقم)489.
854I

س2 كو اوديت ش.م.م

بوكيسو
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
ضفع ضأسم2ل الشركة

س2 كو اوديت ش.م.م
23 ش2ضع الجيروند اق2 ة 2111 
سالليم B الط2بق 4 ضقم 12 ، 
21511، الداض البير2ء املغرب
بوكيسو شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزءت 
لزاضنس اق2 ة ضيم زنقة 2 ضقم 26 - 

21511 الداض البير2ء املغرب.

ضفع ضأسم2ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.431815

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

ضفع) تم  (2121 أبريل) (15 في) املؤضخ 

ضأسم2ل الشركة بمبلغ قدضه)»51.111 

إلى) دضهم«) (51.111« أ1  ن) دضهم«)

»111.111)دضهم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775583.

855I

س2 كو اوديت ش.م.م

بوكيسو
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم2عي للشركة

س2 كو اوديت ش.م.م

23 ش2ضع الجيروند اق2 ة 2111 

سالليم B الط2بق 4 ضقم 12 ، 

21511، الداض البير2ء املغرب

بوكيسو شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزءت 

لزاضنس اق2 ة ضيم زنقة 2 ضقم 26 - 

21511 الداض البير2ء املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.431815

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 

املؤضخ في)15)أبريل)2121)تم))تحويل))

للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

زنقة) ضيم  اق2 ة  لزاضنس  »تجزءت 

البير2ء) الداض  (21511 (- (26 ضقم) (2

 51 »زنقة املداضس ضقم) إلى) املغرب«)

البير2ء)) الداض  (21511 (- املع2ضيف)

املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 23 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775583.

856I

 RESO’ OPTIC

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضأسم2له2 : 1.000.000،00 دضهم

  قره2 اإلجتم2عي : 41 زنقة 

االقحوا9 بوسيجوض -الداض البير2ء 

- ICE : 001536143000078

 I.F : 2223338 - R.C. N° : 123329

/ CASABLANCA

تحويل املقر االجتم2عي للشركة
في) عرفي  سجل  عقد  بمقت�سى 

الداض البير2ء)بت2ضيخ)22)دجنبر)2121 

السيد  حمد) الشركة  شرك2ء) قرض 

اتخ2د) برادة  اله2م  والسيدة   يكو 

القراضات الت2لية):)

زنقة) (41 البير2ء) الداض  إلى 

األقحوا9)،)بوسيجوض)Cil)تحويل املقر)

الداض) االجتم2عي الح2لي للشركة  ن 

البير2ء)8)زنقة إفرا9 حي السالم.

النظ2م) 4) ن  الفصل) تعديل  (

األس2�سي للشركة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

بت2ضيخ البير2ء) ب2لداض   التج2ضية 

11) 2ضس)2121)تحت ضقم)769349.

857I

العيو9 استش2ضات

 BOUSSETA

CONSTRUCTION

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العيو9 استش2ضات

ضقم 31 ش2ضع اال ير  وال1 عبد هللا ، 

71111، العيو9 املغرب

 BOUSSETA CONSTRUCTION

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع اال ير 

 وال1 عبد هللا زنقة البلدية ضقم 

18 الحي املحمد1 - 71111 العيو9 

املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36337

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (22

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.BOUSSETA CONSTRUCTION

كل  2) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

وبيع  واد) البن2ء) بنش2ط  يتعلق 

البن2ء....

ش2ضع) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

البلدية) زنقة  هللا  عبد  اال ير  وال1 

 71111 (- املحمد1) الحي  (18 ضقم)

العيو9 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: ايوب) بوستة  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ايوب  بوستة  السيد 

املسيرة) حي  (12 الشقة) (31 تجزئة)

71111)العيو9 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ايوب  بوستة  السيد 

املسيرة) حي  (12 الشقة) (31 تجزئة)

71111)العيو9 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (26 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1314.

858I
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expert comptable

  MENUISERIE  ALDUEA
WALWIAM

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

expert comptable

nador ، 62000، nador(maroc

  MENUISERIE  ALDUEA

WALWIAM شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي سكتوض 

الن2ظوض - بلوك 12 - بوعرك - 

62111 الن2ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 1

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (26

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

  MENUISERIE  ALDUEA  :

.WALWIAM

جميع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

أعم2ل النج2ضة.
سكتوض) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

الن2ظوض)-)بلوك)12)-)بوعرك)-)62111 

الن2ظوض املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

(-

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) الراي�سي  جواد  السيد 

12)-)بوعرك) سكتوض الن2ظوض)-)بلوك)

62111)الن2ظوض املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (
و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) الراي�سي  جواد  السيد 
12)-)بوعرك) سكتوض الن2ظوض)-)بلوك)

62111)الن2ظوض املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)28)أبريل)

2121)تحت ضقم)864.
859I

CONSEILS EVERNAGE

 MAMFAT TRADE AND
SERVICE

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 MAMFAT TRADE AND SERVICE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 

111 ش2ضع الرزيقي حي ا رشيش  - 
41111  راكش املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
112315

 11 عقد حر  ؤضخ في) ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 فبراير)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
.MAMFAT TRADE AND SERVICE
:)أعم2ل أو) غرض الشركة بإيج2ز)

تشييد  تنوعة
عنوا9 املقر االجتم2عي):)ضقم)111 
ش2ضع الرزيقي حي ا رشيش))-)41111 

 راكش املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)
دضهم،) قسم ك2لت2لي:

فتحي) اللطيف  عبد  السيد 
دضهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111   :

للحصة).
السيد عبد اللطيف فتحي):)1111 

بقيمة)111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
فتحي) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا))ضقم)111)ش2ضع الرزيقي حي)

ا رشيش))41111) راكش املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
فتحي) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا))ضقم)111)ش2ضع الرزيقي حي)

ا رشيش))41111) راكش املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
التج2ضية بمراكش))بت2ضيخ)-)تحت ضقم)

.-
861I

لوكسر للحس2ب2ت

 DIVERS CONSTRUCTION
TDC&N مختصر ET NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

لوكسر للحس2ب2ت
41 ش2ضع برك92 الط2بق الث2ني ضقم 4 

، 61111، وجدة املغرب
 DIVERS CONSTRUCTION ET

NEGOCE  ختصر TDC&N شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي لبص2ضة 
ضقم البريد1 18 عي9 صف2 - 61111 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

37197
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 23) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 DIVERS CONSTRUCTION ET

.TDC&N(ختصر (NEGOCE

اشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء) تنوعة.

لبص2ضة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 61111 (- 18)عي9 صف2) ضقم البريد1)

وجدة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: البزاز1) عمرو  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 1.111 (: البزاز1) عمرو  السيد 

بقيمة)111)دضهم.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) البزاز1  عمرو  السيد 

 PERI H WALLON RES  13

 MIRABAUX  76811 SAINT

ETIENNE DU ROUVRAY))فرنس2.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) البزاز1  عمرو  السيد 

 PERI H WALLON RES  13

 MIRABAUX  76811 SAINT

ETIENNE DU ROUVRAY)فرنس2

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (27 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1567.

861I

لوكسر للحس2ب2ت

F.J NETOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحس2ب2ت

41 ش2ضع برك92 الط2بق الث2ني ضقم 4 

، 61111، وجدة املغرب

  F.J NETOYAGE



10019 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة بدض 

ضقم 84  - 61111 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

37161
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 F.J (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. NETOYAGE
غرض الشركة بإيج2ز):)التنريف)

و البستنة.
عنوا9 املقر االجتم2عي):)تجزئة بدض)

ضقم)84))-)61111)وجدة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيدة ضاوية))بودية):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
 511 ( (: ( ( ( السيد اسم2عيل بودية)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
السيدة ضاوية))بودية):)511)بقيمة)

111)دضهم.
 511 (: ( ( ( السيد اسم2عيل بودية)

بقيمة)111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) بودية  ( ضاوية) السيدة 
 498 ضقم) (2 النجد) الواحة  تجزئة 

سيد1 يحي)61111)وجدة املغرب.
السيد اسم2عيل بودية))))عنوانه)ا))
 498 ضقم) (2 النجد) الواحة  تجزئة 

سيد1 يحي)61111)وجدة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) بودية  ( ضاوية) السيدة 
 498 ضقم) (2 النجد) الواحة  تجزئة 

سيد1 يحي)61111)وجدة املغرب
السيد اسم2عيل بودية))))عنوانه)ا))

 498 ضقم) (2 النجد) الواحة  تجزئة 

سيد1 يحي)61111)وجدة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( بوجدة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)1512.

862I

BACK AGILE

BACK AGILE
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  BACK AGILE

شركة ذات  سؤولية  حدودة 

املس2هم الوحيد
ضأسم2له2 111.111: دضهم

املقر االجتم2عي: زنقة سمية، إق2 ة 

شهرزاد 3، الط2بق 5، ضقم 22، الداض 

البير2ء - املغرب

15) 2ضس) بت2ضيخ) للمحرض  طبق 

ذات) شركة  تكوين  تم  (،2121

 سؤولية  حدودة املس2هم الوحيد)

له2 الخص2ئص الت2لية:

)اسمه2 الق2نوني

  BACK AGILE

الشكل الق2نوني)

ذات  سؤولية  حدودة) شركة 

املس2هم الوحيد
ضأس امل2ل االجتم2عي

111.111دضهم،) قّسم) ضأسم2له2)

11)سهم ع2د1 بقيمة اسمية) إلى11 

111)دضهم لكل سهم.

هدفه2 االجتم2عي

الهدف االجتم2عي لشركة هو:

تطوير) التسويق الرقمي،) ( (-

الويب والتج2ضة اإللكترونية

املقر االجتم2عي

يوجد املقر الرئي�سي لشركة بزنقة)

(،5 3،)الط2بق) سمية،)إق2 ة شهرزاد)
ضقم)22))،الداض البير2ء)-)املغرب

املدة

 دة الشركة تسعة وتسعي9))99) 

في) التسجيل  ت2ضيخ  ابتداء) ن  سنة 

السجل التج2ض1 في الداض البير2ء.

املس2همي9

)سليم حمر1  2لك))1111  (-

أسهم ع2دية

املدير الع2م

يعي9  جلس اإلداضة السيد سليم)

 8919 يوليو) (25 في) املولود  حمر1،)

ضقم.) التعريف  بط2قة  على  والح2جز 

 J441859

قد تم تسجيل الشركة في السجل)

تحت الرقم) التج2ض1 ب2لداض البير2ء)

493917)بت2ضيخ)11) 2ضس)2121.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

(- بت2ضيخ) ( البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

تحت ضقم)-.

863I

fiduent

ADVERSED CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

fiduent

ضقم 81 تجزئة الن2دض وضزازات ، 

45111، وضزازات املغرب

ADVERSED CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  ضقم 45 

اانوض  - 23351 قصبة ت2دلة املغرب.

تحويل  املقر االجتم2عي للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.1639

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

املؤضخ في)21)نونبر)2121)تم))تحويل))

للشركة  ن) الح2لي  االجتم2عي  املقر 

قصبة) (23351 (- ( اانوض) (45 ضقم) («

ت2دلة املغرب«)إلى)»تجزئة الزضقطوني)

 41161 (- 2)املح2 يد) 145) حل) ضقم)

 راكش))املغرب«.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 14 بت2ضيخ) ( االبتدائية بقصبة ت2دلة)

دجنبر)2121)تحت ضقم)1.

864I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

LAV AUTO FES
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
LAV AUTO FES شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي طريق 
إيموزاض كندض كلم 14 ب1 دواض والد 
 عال جم2عة عي9 الشقف إقليم 
 وال1 يعقوب - 3111 ف2س املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
67517

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 16) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 LAV (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.AUTO FES
غرض الشركة بإيج2ز):)السي2ضات)

)تشغيل  نشأة لصي2نة السي2ضات).
طريق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
دواض والد) ب1) (14 إيموزاض كندض كلم)
إقليم) الشقف  عي9  جم2عة   عال 

 وال1 يعقوب)-)3111)ف2س املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: الدو ة) كريم  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
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والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) الدو ة  كريم  السيد 
األندلس عي9) (14 طريق إيموزاض كلم)
الشقف  وال1 يعقوب)31111)ف2س)

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) الدو ة  كريم  السيد 
األندلس عي9) (14 طريق إيموزاض كلم)
الشقف  وال1 يعقوب)31111)ف2س)

املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بت2ضيخ) ( بف2س) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)2113/2121.

865I

FIDUBAC SARL

MAGD SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162 كرض ش2ضع يوسف ابن ت2شفي9 
 NADOR، الشقة ضقم 11 الن2ضوض

62000، nador(maroc
MAGD SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

الكند1 ش2ضع 21 ضقم 34 الن2ظوض - 
62111  الن2ظوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
22153

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 27) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 MAGD(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.SOLUTIONS
-استيراد) (: غرض الشركة بإيج2ز)

املعدات الكهرب2ئية

املعدات) تصليح  -تجميع 
الكهرب2ئية.

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
(- الن2ظوض) (34 ضقم) (21 الكند1 ش2ضع)

62111))الن2ظوض املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد اعراب زكري2ء):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
 511 ( (: الفونتي  رزوق) السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
السيد اعراب زكري2ء)عنوانه)ا))حي)
الن2ظوض) ( (62111 وهدانة بني انص2ض)

املغرب.
الفونتي  رزوق عنوانه)ا)) السيد 
  62111 انص2ض) بني  وهدانة  حي 

الن2ظوض املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
الفونتي  رزوق عنوانه)ا)) السيد 
  62111 انص2ض) بني  وهدانة  حي 

الن2ظوض املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب2لن2ضوض))بت2ضيخ)19)أبريل)

2121)تحت ضقم)789.
866I

STE AGEFICO SARL

SAMU DR CHERRADI
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 ش2ضع عمر الخي2م الط2بق الث2ني 

ضقم 4 ، 91111، طنجة املغرب
SAMU DR CHERRADI شركة 
ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع أبو 
بكر الراز1 إق2 ة إبراهيم ضقم 12 - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115821

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)

الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (22

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 SAMU(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

.DR CHERRADI

نقل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

اسع2ف2ت) )سي2ضة اسع2ف)،) املر�سى)

في املنزل و تج2ضة املنتج2ت الطبية.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)ش2ضع أبو)

(- (12 بكر الراز1 إق2 ة إبراهيم ضقم)

91111)طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 111 ( (: فوز1) الشراد1  السيد 

حصة بقيمة)1.111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد الشراد1 فوز1 عنوانه)ا))

زنقة سوف2سكو ضقم)5 91111)طنجة)

املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

السيد الشراد1 فوز1 عنوانه)ا))

زنقة سوف2سكو ضقم)5)زنقة سوف2سكو)

ضقم)5)طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (28 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241813.

867I

WORK UP BUSINESS

STAR IT PLUS PLUS

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

WORK UP BUSINESS

59 ش2ضع الزضقطوني الط2بق 11 

الشقة 32 ، 21361، الداض البير2ء 

املغرب

STAR IT PLUS PLUS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي : 59 ش2ضع 

الزضقطوني الط2بق 11 املكتب ضقم 

32 - 22361 الداض البير2ء املغرب.

قفل التصفية

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

.318171

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تقرض حل) (2121 ين2ير) (14 املؤضخ في)

ذات) شركة  (STAR IT PLUS PLUS

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد  بلغ ضأسم2له2)51.111)دضهم)

ش2ضع) (59 اإلجتم2عي) وعنوا9  قره2 

ضقم) املكتب  (11 الط2بق) الزضقطوني 

املغرب) البير2ء) الداض  (22361 (- (32

نتيجة لخس2ضة ضاسم2ل.

و عي9:

 KIENOU  FRANK السيد)ة))

ALAIN)و عنوانه)ا))21) مر ابن كثير)

 26111 ( املع2ضيف) (5 3شقة) ( ط2بق)

البير2ء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعق2د الجمعية الخت2 ية)

59)ش2ضع) 2121)وفي) 17)أبريل) بت2ضيخ)

ضقم) املكتب  (11 الط2بق) الزضقطوني 

32)-)22361)الداض البير2ء)املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 21 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775165.

868I
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CABINET HAMDI

BHB FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET HAMDI
 Avenue(Hassane(II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca
maroc

BHB FOOD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي إق2 ة 
الوضود 59 ش2ضع الزضقطوني الط2بق 
8 الرقم 24 - 1 الداض البير2ء املغرب 

- 1 الداض البير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

511395
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 24) 2ضس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 BHB (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.FOOD
إستراد) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 
خ2ضج) او  املغرب  في  سواء) توزيع،) و 
املغرب،)جل املواد الغدائية للبشر و)

حتى للحيوان2ت األليفة))
سواء) أشك2له،) ( جميع) في  النقل 
للشركة نفسه2 أولعمالئه2.)نقل جميع)
الوطنية) الوجه2ت  البر2ئع ملختلف 
ب2لش2حن2ت) البر2ئع  نفل  والدولية.)
بحمولة  عتمدة تس2و1 أو أقل  ن)
أضبعة عشر)))14)))طن2.)نقل البر2ئع)
حمولته2) التي  السي2ضات  بواسطة 
املعتمدة  ط2بقة للمع2ييراملعمول به2.
إق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ش2ضع الزضقطوني الط2بق) (59 الوضود)
8)الرقم)24)-)1)الداض البير2ء)املغرب)

-)1)الداض البير2ء)املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 
1.111.111)دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 3.333 ( (: ( السيد الزهوض1 هش2م)
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

السيد واضتي بدض)):))3.333)حصة)
بقيمة)111)دضهم للحصة).

 3.334 ( (: بدض) ) كم2�سي  السيد)
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد الزهوض1 هش2م))عنوانه)ا))
 22 الهوا ي دي2ضايوب عم2ضة ل1)ضقم)

بوسكوضة)1)الداض البير2ء)املغرب.
داض) عنوانه)ا)) ( السيد واضتي بدض)
مل92 بلوك 9 عم2ضة)346)ضقمم)7)عي9)

السبع))1)الداض البير2ء)املغرب.
عنوانه)ا)) بدض  ) كم2�سي  السيد)
تجزئة))ثرية ع2ضة)21)ضقم)5)بوسكوضة)

1)الداض البير2ء)املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد الزهوض1 هش2م عنوانه)ا))
 22 الهوا ي دي2ضايوب عم2ضة ل1)ضقم)

بوسكوضة)1)الداض البير2ء)املغرب
داض) عنوانه)ا)) ( السيد واضتي بدض)
مل92 بلوك 9 عم2ضة)346)ضقمم)7)عي9)

السبع))1)الداض البير2ء)املغرب
عنوانه)ا)) بدض  ) كم2�سي  السيد)
تجزئة))ثرية ع2ضة)21)ضقم)5)بوسكوضة)

1)الداض البير2ء)املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 27 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)775847.

869I

AMJ MANAGEMENT

GROUP BUSNISS NAJIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االضد9  اق2 ة ي2 نة   2 الط2بق 

االول ضقم 31   طنجة ، 91111، 
طنجة املغرب

Group Busniss Najia  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ش2ضع  
االضد9 اق2 ة يمن2 2   في الط2بق األول 

ضقم 31 ، طنجة - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115819

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

 Group(:(2اإلقتر2ء)بمختصر تسميته

. Busniss Najia

استيراد) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

و) السلع  في  التج2ضة  و  تصدير,) و 

الخد 2ت.

ش2ضع)) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
االضد9 اق2 ة يمن2)2)))في الط2بق األول)
طنجة) (91111 (- طنجة) (، (31 ضقم)

املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

الزهراء:)) ف2طمة  الفزاز1  السيدة 

دضهم) (1.111 بقيمة) حصة  (53

للحصة).

حصة) (2 ( (: السيدة خليفي نجية)

بقيمة)1.111)دضهم للحصة).

السيد الفزاز1  حمد)):))45)حصة)

بقيمة)1.111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

الزهراء) ف2طمة  الفزاز1  السيدة 
الخرراء) الجزيرة  زنقة  عنوانه)ا))
 11 ضقم) (4 الط2بق) هللا  ضام  اق2 ة 

91111)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) نجية  خليفي  السيدة 
حي  سعودة زنقة)36)ضقم)51)طنجة)

91111)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيد الفزاز1  حمد)

اسب2ني2)29116)اسب2ني2 اسب2ني2.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

الزهراء) ف2طمة  الفزاز1  السيدة 
الخرراء) الجزيرة  زنقة  عنوانه)ا))
 11 ضقم) (4 الط2بق) هللا  ضام  اق2 ة 

91111)طنجة املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (28 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241817.

871I

CORPORATE AUDIT GROUP

 GROUPE SCOLAIRE

VALERIANE PRIVE
إعال9  تعدد القراضات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, ش2ضع عبد املو ن، الط2بق 

الخ2 س، ضقم 22 ، 21111، 

casablanca maroc

 GROUPE SCOLAIRE VALERIANE

PRIVE  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9  قره2 االجتم2عي: زنقة 

سمية، إق2 ة شهرزاد 3، الط2بق 

الخ2 س، ضقم 22 ، ب2مليي  - 21111 

الداض البير2ء املغرب.

»إعال9  تعدد القراضات«
ضقم التقييد في السجل التج2ض1: 

.359547

بمقت�سى الجمع الع2م االستثن2ئي)

املؤضخ في)13) 2ضس)2121

تم اتخ2ذ القراضات الت2لية:)

قراض ضقم)1.:)الذ1 ينص على  2يلي:)

تفويت) على  املص2دقة  (-

لف2ئدة) ( اجتم2عية) حصة  (5.111

 NISABA EDUCATION شركة)

GROUP))وقبول هذا األخير كشريك)

جديد

قراض ضقم)2.:)الذ1 ينص على  2يلي:)

املسيرين) استق2لة  قبول  (-

الح2ليي9.
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قراض ضقم)3.:)الذ1 ينص على  2يلي:
-)تعيي9 السيد أن2س كنو9)) غربي)
التعريف) لبط2قة  ح2 ل  الجنسية 
A712154)) سيرا) ضقم) الوطنية 
للشركة ملدة غير  حدودة  ع إ ر2ءه)

املنفرد
قراض ضقم)4.:)الذ1 ينص على  2يلي:
تغيير الصفة الق2نونية للشركة) (-
املسؤولية)) شركة  حدودة  لتصبح 

ذات الشريك الوحيد))
قراض ضقم)5.:)الذ1 ينص على  2يلي:
-)تعديل الق2نو9 األس2�سي للشركة
وتبع2 لذلك تم تعديل  قتري2ت)

النظ2م األس2�سي الت2لية:)
بند ضقم).:)الذ1 ينص على  2يلي:).
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 19 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)771956.
871I

secotrages snc

LAWILAYA TRANS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

secotrages snc
ضقم 2 زنقة ادضيس الي2 وض1 ب2لعربي 

وجه عروس  كن2س ، 51111، 
 كن2س املغرب

LAWILAYA TRANS شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طوض التصفية)
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 

 MAGASIN(N° 2 LOTISSEMENT
 NOUR(LOT(AL(FADILIA - 50000

 كن2س املغرب.
حل شركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.42945

الشريك) قراض  بمقت�سى 
الوحيداملؤضخ في)21)أبريل)2121)تقرض)
ذات  سؤولية  حدودة) حل شركة 
 LAWILAYA الوحيد) الشريك  ذات 
 31.111 ضأسم2له2) ) بلغ  (TRANS
اإلجتم2عي) وعنوا9  قره2  دضهم 
 MAGASIN N° 2 LOTISSEMENT

 NOUR(LOT(AL(FADILIA(-(50000
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب   كن2س 

النش2ط.
ب))))))))))))))))))))))))))) التصفية  حدد  قر  و 
 MAGASIN N° 2 LOTISSEMENT
 NOUR(LOT(AL(FADILIA(-(50000

 كن2س املغرب.)
و عي9:

الداود1) ( عبد الجب2ض) ( السيد)ة))
عروس)) وجه  (6 زنقة) (8 عنوانه)ا)) و 
)ة)) 51111) كن2س املغرب كمصفي)

للشركة.
الحدود) اإلقتر2ء) وعند  (
املخولة) الصالحي2ت  على  املفروضة 
تبليغ) و  حل  املخ2برة  لهم  حل 
العقود و الوث2ئق املتعلقة ب2لتصفية)
 MAGASIN N° 2 LOTISSEMENT  :

 NOUR LOT AL
FADILIA                                            
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)162.
872I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

AOB STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT(A 1ER(ETAGE(N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

AOB STYLE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 14 
كودة العبيد جن2ن2ت الشم2ل طريق 

الداض البير2ء - 41111  راكش 
املغرب.

ضفع ضأسم2ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.112819
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم) (2121 أبريل) (19 في) املؤضخ 

قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 

 11.111« أ1  ن) دضهم«) (491.111«

عن) دضهم«) (511.111« إلى) دضهم«)
ديو9) إجراء) ق2صة  ع  ( (: طريق)

الشركة املحددة املقداض و املستحقة.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (28 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمراكش)

2121)تحت ضقم)123495.

873I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

SPORMATOS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND

CONSULTING

 Bureaux(assafae, 4éme(étage,

 bureau 28, av(moulay(rachid,

 route(de(sefrou ، 30050، fès

MAROC

SPORMATOS شركة ذات 

 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 74E املتجر 

8 قطعة ب ضي2ض الزيتو9  - 51171 

 كن2س  املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

53111

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (14

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.SPORMATOS

بيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

االجهزة واملعدات الري2ضية

استيراد وتصدير املعدات واملواد)

الري2ضية

العملي2ت) جميع  ع2 ة،) وبصفة 

التي  ن شأنه2 توسيع نش2ط الشركة..

 74E (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

(- ( 8)قطعة ب ضي2ض الزيتو9) املتجر)

51171) كن2س))املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: ( السيد املهد1 حجيج)

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ( السيد املهد1 حجيج)

قط2ع)13)إق2 ة اك2ضي2 عم2ضة أ الشقة)

 11111 ش2ضع الدلب حي الري2ض) (6

الرب2ط املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد املهد1 حجيج)

قط2ع)13)إق2 ة اك2ضي2 عم2ضة أ الشقة)

 11111 ش2ضع الدلب حي الري2ض) (6

الرب2ط املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)2194.

874I

AMJ MANAGEMENT

TRANS MEGO TIR Sarl AU
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
ضفع ضأسم2ل الشركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االضد9  اق2 ة ي2 نة   2 الط2بق 

االول ضقم 31   طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب

 TRANS MEGO TIR Sarl AU

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد



10023 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 7 ش2ضع 
عراق اق2 ة الصف2 و املروة الط2بق 3 

ضقم 25 - 91111 طنجة املغرب.
ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.78315

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
تم) (2121 أبريل) (21 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 
»411.111)دضهم«)أ1  ن)»111.111 
عن) دضهم«) (511.111« إلى) دضهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (28 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241791.

875I

IMP SAHARA

OUBARGHOUZ SAHARA
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي  وال1 ضشيد بلوك 14 ضقم 1 
 كرض العيو9، 71111، العيو9 

املغرب
 OUBARGHOUZ SAHARA

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي تجزئة 
الوحدة ضقم 1861  - 71111 العيو9 

املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
35863

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 17) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.OUBARGHOUZ SAHARA
-اشغ2ل) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

البن2ء)املختلفة
الجبص) و  الصب2غة  -اشغ2ل 

والديكوض
-اشغ2ل التبليط.

تجزئة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
الوحدة ضقم)1861))-)71111)العيو9)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: زايد) اوبرغوز  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) زايد  اوبرغوز  السيد 
حي الوحدة) (34 ش2ضع ابن ح2زم ضقم)

11 71111)العيو9 املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) زايد  اوبرغوز  السيد 
حي الوحدة) (34 ش2ضع ابن ح2زم ضقم)

11 71111)العيو9 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
26) 2ضس) بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)934/21.
876I

SAMIR FIDUCIAIRE

MOUFITRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
MOUFITRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 161، 

الزضهونية توسيع، سيد1 سعيد،  - 
51151  كن2س املغرب.

ضفع ضأسم2ل الشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.21113

الع2م) الجمع  بمقت�سى 
24) 2ضس) في) املؤضخ  اإلستثن2ئي 
الشركة) ضأسم2ل  ضفع  تم  (2121
دضهم«) (21.711.111« قدضه) بمبلغ 
إلى) دضهم«) (3.311.111« أ1  ن)
طريق) عن  دضهم«) (24.111.111«
الشركة) ديو9  إجراء) ق2صة  ع  ( (:

املحددة املقداض و املستحقة.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بت2ضيخ) ( التج2ضية بمكن2س)

2121)تحت ضقم)1976.

877I

AAMAR CONSULTING

 STE RIMAL LAAYOUNE
SNC

شركة التر2 ن
تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place(Dchira
، 70000، LAAYOUNE(MAROC
 STE RIMAL LAAYOUNE SNC

شركة التر2 ن
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

الوحدة بلوك E ضقم 277 - 71111 
العيو9 املغرب

تأسيس شركة التر2 ن 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

19851
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2116 شتنبر) (15
األس2�سي لشركة التر2 ن ب2ملميزات)

الت2لية:
شكل الشركة):)شركة التر2 ن.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 STE (: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.RIMAL LAAYOUNE SNC
غرض الشركة بإيج2ز):) طبعة

االنت2ج السمعي البصر1
خد 2ت  تعددة.

حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 71111 (- (277 ضقم) (E الوحدة بلوك)

العيو9 املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 751 ( (: السويح) جم2ل  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 251 ( (: الشتوكي) غوية  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) السويح  جم2ل  السيد 

ش2ضع ابن  سعود ضقم)67)حي املسيرة)

71111)العيو9 املغرب.

السيدة غوية الشتوكي عنوانه)ا))
11)زنقة القلعة ضقم) حي خط الر لة)

87)العيو9)71111)العيو9 املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) السويح  جم2ل  السيد 

ش2ضع ابن  سعود ضقم)67)حي املسيرة)

71111)العيو9 املغرب

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

15)شتنبر) االبتدائية ب2لعيو9))بت2ضيخ)

2116)تحت ضقم)2511/16.

878I

INOXTRAT CONFORT SARL AU

INOXTRAT CONFORT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

INOXTRAT CONFORT SARL AU

 N°148 HAY(PAM(SIDI(ALLAL

 EL(BAHRAOUI ، 15400، TIFLET

MAROC

INOXTRAT CONFORT شركة 

ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي ب2م 

سيد1 عالل البحراو1 ضقم 148 - 

15411 تيفلت املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.657
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بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2121 أبريل) (26 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

الرحم92)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

اجتم2عية  ن) حصة  (211 ( اقالل)

)ة)) السيد) ( 211)حصة لف2ئدة) أصل)

عبد الق2دض))ملقريش بت2ضيخ)26)أبريل)

.2121

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (28 بت2ضيخ) ( االبتدائية بتيفلت)

2121)تحت ضقم)121.

879I

AXE LAB

شركة ذات  سؤولية  حدودة

ضأس  2له2 1.111.111 دضهم

 قره2 اإلجتم2عي : 41 زنقة 

االقحوا9 بوسيجوض الداض البير2ء

 ICE : 001536308000085 - I.F

 : 1006470 - R.C. N° 133129 /

CASABLANCA

تحويل املقر االجتم2عي للشركة

في) عرفي  سجل  عقد  بمقت�سى 

ديسمبر) (32 بت2ضيخ) البير2ء) الداض 

السيد) الشركة  شرك2ء) قرض  (2121

برادة) اله2م  والسيدة   حمد  يكو 

اتخ2د القراضات الت2لية):)

الح2لي) االجتم2عي  املقر  تحويل 

للشركة  ن زاوية زنقة السوق وزنقة)

ابن النفيس املع2ضيف الداض البير2ء)

(- بوسيجوض) األقحوا9  زنقة  (41 إلى)

الداض البير2ء.

النظ2م) 4) ن  امل2دة) تعديل 

األس2�سي.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 11 بت2ضيخ) البير2ء) ب2لداض  التج2ضية 

 2ضس)2121)تحت ضقم)769351.

881I

املركز الجهو1 لالستثم2ض لجهة العيو9 الس2قية)

الحمراء

YASTOBOY
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهو1 لالستثم2ض لجهة 

العيو9 الس2قية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 

العيو9 املغرب

YASTOBOY  شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الوف2ق 

بلوك E ضقم 54 العيو9  - 71111 

العيو9 املغرب

تأسيس شركة ذات  سؤولية 

 حدودة ذات الشريك الوحيد 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

36361

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (14

ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 

الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

. YASTOBOY

-خد 2ت) (: غرض الشركة بإيج2ز)

النقل الح2الت الخطرة.

-املس2عدة االجتم2عية،)الخد 2ت)

االجتم2عية.

-)الوس2طة االجتم2عية والع2ئلية.

-)املوظفي9 االجتم2عيي9.

واالجتم2عية) الطبية  -الخد 2ت 

واالقتص2دية للحجوزات.
-)الخد 2ت املختلفة التي قد تعزز)

أو تس2هم في تطوير الهدف الرئي�سي)

للشركة.

واألسرة،) االجتم2عي،) التدخل  (-

والدعم) االجتم2عي،) واالقتص2د 

النف�سي.

واألسرة،) االجتم2عي،) التدخل  (-
والدعم) االجتم2عي،) واالقتص2د 

النف�سي.
التدضيب االجتم2عي.
التدضيب االجتم2عي.

االجتم2عية) الخد 2ت  إداضة  (-
والشرك2ت) الع2 ة  اإلداضات  داخل 

خ2صة وع2 ة.).
الوف2ق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 71111 (- ( العيو9) (54 ضقم) (E بلوك)

العيو9 املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: ( لراجي) لحبيب  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) ( لراجي) لحبيب  السيد 
الوحدة) ف  دينة  بلوك  (617 ضقم)

العيو9)71111)العيو9 املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ( لراجي) لحبيب  السيد 
الوحدة) ف  دينة  بلوك  (617 ضقم)

العيو9)71111)العيو9 املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لعيو9)

2121)تحت ضقم)1241/2121.
881I

هش2م اسن2ني

EASY CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

هش2م اسن2ني
الط2بق الث2ني 265 ش2ضع اللة اسم2ء 

سيد1  و ن الجديد البير2ء ، 
21411، الداض البير2ء املغرب

EASY CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الداض 
البير2ء، العهد الجديد زنقة 4 ضقم 

2 سيتي دجمعة - 21111 الداض 
البير2ء املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.162285

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تمت) (2111 أبريل) (17 في) املؤضخ 

املص2دقة على):

ن2جم) السيد  )ة)) السيد) تفويت 

331)حصة اجتم2عية) الشركي) ( فؤاد)

)السيد) 331)حصة لف2ئدة)  ن أصل)

 17 السيد ابراهيم زضوال بت2ضيخ) )ة))

أبريل)2111.

عبد) السيد  )ة)) السيد) تفويت 

الكريم  س2عد)331)حصة اجتم2عية)

)السيد) 331)حصة لف2ئدة)  ن أصل)

 17 لسيد ابراهيم زضوال بت2ضيخ) ( )ة))

أبريل)2111.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (

 11 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

يوليوز)2111)تحت ضقم)479438.

882I

YOUNESHOUSE SOLUTION GROUP

 YOUNESHOUSE

SOLUTIONS GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 YOUNESHOUSE SOLUTION

GROUP

 Résidence Al Azizia Boulevard

 Royaume(Arabe(Saoudite, 3ème

 Etage(N° 20 ، 90000، TANGER

MAROC

 YOUNESHOUSE SOLUTIONS

GROUP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي إق2 ة 

العزيزية ش2ضغ اململكة العربية 

السعودية الط2بق 3 ضقم 21 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

115323



10025 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 29) 2ضس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) الشركة  تبوعة  تسمية 

(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

 YOUNESHOUSE SOLUTIONS

.GROUP

الغرض) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

املغرب) كل  ن  في  هو  الشركة   ن 

والخ2ضج)،)سواء)ب2ألص2لة عن نفسه2)

أو ني2بة عن أطراف ث2لثة:

-)وسط2ء)تج2ضة الجملة

واالستيراد) الع2 ة  التج2ضة  (-

والتصدير

-)شراء)وبيع املواد الخ2م الزضاعية)

الخ2م) واملواد  الحية  والحيوان2ت 

النسيجية و نتج2ت شبه ج2هزة

واألث2ث) املعدات  وبيع  شراء) (-

وأجهزة) املكتبية  واملعدات  واللوازم 

اإللكترونية) واألجهزة  الكمبيوتر 

والطب2عة واملكتب2ت و 2 إلى ذلك..

إق2 ة) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 

العربية) اململكة  ش2ضغ  العزيزية 
السعودية الط2بق)3)ضقم)21)-)91111 

طنجة املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 11.111 ( الشركة:) ضأسم2ل   بلغ 

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 45 ( (: ضشيد) يونس  داض  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 21 ( (: يونس سميرة) داض  السيدة 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

 35 ( (: يونس  حسن) داض  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

السيد داض يونس ضشيد عنوانه)ا))
حي السواني ضنقة)15)ضقم)11 91111 

طنجة املغرب.

سميرة) يونس  داض  السيدة 
إق2 ة) ش2ضع  وال1 ضشيد  عنوانه)ا))
 78 ضقم) (4 ط) (2 حدائق ف2ل فلوض1)

91111)طنجة املغرب.
يونس  حسن) داض  السيد 
ش2ضع  وال1 ضشيد  جمع) عنوانه)ا))
حدائق ف2ل فلوض1)2)ضقم)78)ط2بق)4 

91111)طنجة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
السيد داض يونس ضشيد عنوانه)ا))
حي السواني ضنقة)15)ضقم)11 91111 

طنجة املغرب
سميرة) يونس  داض  السيدة 
إق2 ة) ش2ضع  وال1 ضشيد  عنوانه)ا))
 78 ضقم) (4 ط) (2 حدائق ف2ل فلوض1)

91111)طنجة املغرب
يونس  حسن) داض  السيد 
ش2ضع  وال1 ضشيد  جمع) عنوانه)ا))
حدائق ف2ل فلوض1)2)ضقم)78)ط2بق)4 

91111)طنجة املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (14 بت2ضيخ) ( بطنجة) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)241353.
883I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

 SOCIETE RR&K HOTEL
MANAGEMENT KENITRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux(assafae, 4éme(étage,
 bureau 28, av(moulay(rachid,
 route(de(sefrou ، 30050، fès

MAROC
 SOCIETE(RR&K(HOTEL

MANAGEMENT KENITRA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الط2بق 
األض�سي إق2 ة 7 تجزئة 29 قط2ع 16 
ش2ضع الخروب حي الري2ض - 11111 

الرب2ط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
151477

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 ين2ير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 SOCIETE( RR&K( HOTEL  :

.MANAGEMENT KENITRA
إداضة) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

الفن2دق و املط2عم
العملي2ت) جميع  ع2 ة،) وبصفة 
التي  ن شأنه2 توسيع نش2ط الشركة.
الط2بق) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
 16 29)قط2ع) 7)تجزئة) األض�سي إق2 ة)
 11111 (- ش2ضع الخروب حي الري2ض)

الرب2ط املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 SOCIETE( RR&K الشركة)
 HOTEL MANAGEMENT :  1.111

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
 SOCIETE( RR&K الشركة)
 HOTEL MANAGEMENT
الرب2ط) (11111 الرب2ط) عنوانه)ا))

املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) شكر1  خليد  السيد 
الف ش2ضع) (13 الشرف شقة)  ن2زل 

املق2و ة)41111) راكش املغرب
عنوانه)ا)) شوقي  ضشيد  السيد 
زنقة) (16 ضقم) ف  بلوك  (16 قط2ع)
 11111 الري2ض) حي  األندلسية 

الرب2ط املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بت2ضيخ) ( ب2لرب2ط) التج2ضية 

2121)تحت ضقم)4535.
884I

هش2م اسن2ني

EASY CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9  سير جديد للشركة

هش2م اسن2ني

الط2بق الث2ني 265 ش2ضع اللة اسم2ء 

سيد1  و ن الجديد البير2ء ، 

21411، الداض البير2ء املغرب

EASY CONSTRUCTION  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الداض 

البير2ء، العهد الجديد زنقة 4 ضقم 

2 سيتي دجمعة - 21111 الداض 

البير2ء املغرب.

تعيي9  سير جديد للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.162285

بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)

تم تعيي9) (2111 أبريل) (17 املؤضخ في)

 سير جديد للشركة السيد)ة))زضوال)

السيد ابراهيم كمسير وحيد

تبع2 لقبول استق2لة املسير.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 11 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

يوليوز)2111)تحت ضقم)479438.

885I

هش2م اسن2ني

EASY CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق2نوني للشركة

هش2م اسن2ني

الط2بق الث2ني 265 ش2ضع اللة اسم2ء 

سيد1  و ن الجديد البير2ء ، 

21411، الداض البير2ء املغرب

EASY CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوا9  قره2 االجتم2عي الداض 

البير2ء، العهد الجديد زنقة 4 ضقم 

2 سيتي دجمعة - 21111 الداض 

البير2ء .

تحويل الشكل الق2نوني للشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.162285
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بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
2111)تم تحويل) 17)أبريل) املؤضخ في)
الشكل الق2نوني للشركة  ن)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات  سؤولية  حدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 11 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

يوليوز)2111)تحت ضقم)479438.
886I

STE FIDUKARS SARL

STE SOZAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضأسم2ل الشركة

STE FIDUKARS SARL
 LOT(DU(CENTR(OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE(MAROC
STE SOZAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ايت اوزين 
ايت والل  - 47911 زاكوضة املغرب.

ضفع ضأسم2ل الشركة
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.1343
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تم) (2121 يونيو) (24 في) املؤضخ 
قدضه) بمبلغ  الشركة  ضأسم2ل  ضفع 
أ1  ن) دضهم«) (4.511.111«
 5.111.111« إلى) دضهم«) (511.111«
دضهم«)عن طريق):))إد 2ج احتي2طي أو)
أضب2ح أو عالوات إصداض في ضأس امل2ل.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
يونيو) (24 بت2ضيخ) ( االبتدائية بزاكوضة)

2121)تحت ضقم)----.
887I

STE SKY AFFAIRES(شركة سك12 افير

 STE شركة كساليوس كار
CSALUOS CAR

شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE SKY شركة سك12 افير
AFFAIRES

 لتقى ش2ضع  حمد الخ2 س و ش2ضع 

الحسن الث2ني اق2 ة عثم92 الط2بق 
الث2ني ضقم 6 بني  الل، 23111، بني 

 الل املغرب
 STE شركة كس2ليوس ك2ض

CSALUOS CAR شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي حي 

التويمية لبرادية املركز فقيه بن 
ص2لح فقيه بن ص2لح 23116 

لبرادية املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
4689

في) حر  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (15
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)
.STE CSALUOS CAR(كس2ليوس ك2ض
بيع) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

السي2ضات املستعملة.
حي) (: االجتم2عي) املقر  عنوا9 
بن) فقيه  املركز  لبرادية  التويمية 
ص2لح فقيه بن ص2لح)23116)لبرادية)

املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:
 1.111 ( (: هيش2م) بخوتي  السيد 

حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).
 1111 (: هيش2م) بخوتي  السيد 

بقيمة)111)دضهم.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) هيش2م  بخوتي  السيد 
 23116 املركز) لبرادية  التويمية  حي 

لبرادية املغرب.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء)
و واطن  سير1 الشركة:

عنوانه)ا)) هيش2م  بخوتي  السيد 
 23116 املركز) لبرادية  التويمية  حي 

لبرادية املغرب
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بت2ضيخ) ( االبتدائية ب2لفقيه بن ص2لح)

19)أبريل)2121)تحت ضقم)122.
888I

هش2م اسن2ني

EASY CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

هش2م اسن2ني
الط2بق الث2ني 265 ش2ضع اللة اسم2ء 

سيد1  و ن الجديد البير2ء ، 
21411، الداض البير2ء املغرب

EASY CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي الداض 
البير2ء، العهد الجديد زنقة 4 ضقم 

2 سيتي دجمعة الداض البير2ء، 
العهد الجديد زنقة 4 ضقم 2 سيتي 

دجمعة 21111 الداض البير2ء 
املغرب.

تفويت حصص
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 

.162285
بمقت�سى الجمع الع2م اإلستثن2ئي)
تمت) (2113 نونبر) (13 في) املؤضخ 

املص2دقة على):
السيد ابراهيم)) )ة)) تفويت السيد)
اجتم2عية  ن) حصة  (331 زضوال)
السيد) ( لف2ئدة) حصة  (1.111 أصل)
)ة))السيدعبد الكريم)) س2عد بت2ضيخ)

13)نونبر)2113.
السيد ابراهيم) )ة)) تفويت السيد)
اجتم2عية  ن) حصة  (331 زضوال)
)ة)) السيد) ( 671)حصة لف2ئدة) أصل)
13)نونبر) السيد يوسف عبدو بت2ضيخ)

.2113
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم  (
 31 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

نونبر)2113)تحت ضقم)538675.
889I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

CHAHID TAHA CASH
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنش2ء)فرع ت2بع للشركة

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD(SULTAN(MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، برك92 املغرب

CHAHID TAHA CASH شركة ذات 
 سؤولية  حدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي ضقم 21 
زنقة 3 الط2بق األول  - 32111 

ا زوض9-الحسيمة املغرب.
إنش2ء فرع ت2بع للشركة

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 
.7717

الوحيد) الشريك  قراض  بمقت�سى 
املؤضخ في)25)فبراير)2121)تقرض إنش2ء)
التسمية) تحت  ( للشركة) ت2بع  ( فرع)
الك2ئن) و  (CHAHID TAHA CASH
ب2لعنوا9 قيس2ضية ضي2ض املدينة زنقة)
برك92) (63311 (- الحسني) حي  ف2س 
املغرب و املسير  ن طرف السيد)ة))

بوكطب هند.
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بت2ضيخ) ( ببرك92) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)183/2121.

891I

HASSAN ADAIFI

 Société HAKITRAR de
Travaux et Reservoirs

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HASSAN ADAIFI
 MASSIRA 2 ASSABAH 2 BLOC
C2 N 113 TAZA ، 35000، ت2زة 

املغرب
 Société HAKITRAR de Travaux

et Reservoirs   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي  كتب ضقم 
9 الك2ئن بعم2ضة الحسنية الط2بق 
األول  يزاني9 حي املسيرة 2 طريق 
وجدة ت2زة - 35111 ت2زة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 

5855
في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 فبراير) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األس2�سي 

املحدودة ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)
 Société HAKITRAR de Travaux

.  et Reservoirs
األشغ2ل)) (: غرض الشركة بإيج2ز)

املختلفة واإلتج2ض).
:) كتب) االجتم2عي) املقر  عنوا9 
ضقم)9)الك2ئن بعم2ضة الحسنية الط2بق)
طريق) (2 املسيرة) حي  األول  يزاني9 

وجدة ت2زة)-)35111)ت2زة املغرب.
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ضأسم2ل   بلغ 

111.111,11)دضهم،) قسم ك2لت2لي:
السيد حج2ج حكيم):))511)حصة)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
511)حصة) ( (: السيد أسراض خ2لد)

بقيمة)111)دضهم للحصة).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):
عنوانه)ا)) حكيم  حج2ج  السيد 
ت2زة) (35111 ت2زة) أكنول  املسيرة  حي 

املغرب.
عنوانه)ا))) خ2لد  أسراض  السيد 
ابلوك ب حي العلويي9 ت2زة) (13 ضقم)

35111)ت2زة املغرب.
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) حكيم  حج2ج  السيد 
ت2زة) (35111 ت2زة) أكنول  املسيرة  حي 

املغرب.

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
16) 2ضس) بت2ضيخ) ( بت2زة) االبتدائية 

2121)تحت ضقم)144.
891I

CABINET BENHASSAN SARL AU

AMA LIGHT
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

دضب خ2لد زنقة 43 ضقم 5 ق.ج ، 
21441، الداضالبير2ء املغرب

AMA LIGHT شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 11 عملية 
الشرف 2 حي الحسني عم2ضة 1 

 جموعة السكنية  A11   حل ضقم 
14  - 21231 البير2ء  املغرب 
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
498981

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد الق2نو9) (2121 26) 2ضس)
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
 AMA (: بمختصر تسميته2) اإلقتر2ء)

.LIGHT
غرض الشركة بإيج2ز):)االستراد و)

التصدير و التج2ضة)
االشغ2ل).

عنوا9 املقر االجتم2عي):)11)عملية)
 1 عم2ضة) الحسني  حي  (2 الشرف)
) حل ضقم) (A11 (  جموعة السكنية)

14))-)21231)البير2ء))املغرب).
أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 111.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 1.111 ( (: ( ايزيت  هد1) السيد 
حصة بقيمة)111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-
وصف2ت و واطن الشرك2ء):

عنوانه)ا)) ( ايزيت  هد1) السيد 
جن92) حي  االلب  جب2ل  زنقة  (113

الشقوض1)46251)اسفي املغرب).
والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:
عنوانه)ا)) ( ايزيت  هد1) السيد 
جن92) حي  االلب  جب2ل  زنقة  (113

الشقوض1)46251)اسفي املغرب)
ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 
 13 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 
ب2ملركز) تم  ضقم  تحت  (2121 أبريل)

الجهو1 لإلستثم2ض)).
892I

LUNARIS

LUNARIS
شركة ذات  سؤولية  حدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
LUNARIS

 BD(Abdelmoumen 17, Place
 Pasteur Résidence Build Pasteur
 Etg 6 Appt 4 BD(Abdelmoumen

 17, Place(Pasteur(Résidence
 Build(Pasteur(Etg 6 Appt 4،
20360، casablanca(MAROC

LUNARIS شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9  قره2 اإلجتم2عي 212 ش2ضع 
عبد املو ن RDC ضقم 5 - 21361 

الداض البير2ء املغرب
تأسيس شركة ذات  سؤولية 
 حدودة ذات الشريك الوحيد 

ضقم التقييد في السجل التج2ض1 : 
511319

في) عرفي  ؤضخ  عقد  ( بمقت�سى)
الق2نو9) إعداد  تم  (2121 أبريل) (12
ذات  سؤولية) لشركة  األس2�سي 
الوحيد) الشريك  ذات   حدودة 

ب2ملميزات الت2لية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات   سؤولية  حدودة 

الوحيد.
عند) الشركة  تبوعة  تسمية 
(: تسميته2) بمختصر  اإلقتر2ء)

.LUNARIS
تجهيز) (: بإيج2ز) الشركة  غرض 

و عدات) املواد  وتشغيل  وتركيب 
االتص2الت والط2قة)؛

)تطوير واستيراد وتصدير ودضاسة)
جميع العملي2ت في  ج2ل االتص2الت)

والط2قة.
وتشغيل جميع املؤسس2ت) إنش2ء)
واملعدات املخصصة إلنت2ج وتسويق)

أ1 ط2قة.
املع2 الت) جميع  (، أعم) وبشكل 
أو) امل2لية  أو  الصن2عية  أو  التج2ضية 
تتعلق) قد  التي  العق2ضية  أو  املنقولة 
بشكل  ب2شر أو غير  ب2شر أو تكو9)
 فيدة لغرض الشركة أو أ1 غرض)
 ش2به أو ذ1 صلة أو  ن املحتمل أ9)

تسهل تطويره أو تنفيذه.

.

عنوا9 املقر االجتم2عي):)212)ش2ضع)

 21361 (- (5 ضقم) (RDC املو ن) عبد 

الداض البير2ء)املغرب.

أجله2) تأسست  ن  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 (  بلغ ضأسم2ل الشركة:)

دضهم،) قسم ك2لت2لي:

 BRUNO GONCALO السيد)

 FERRAIRA FRANCO DE

بقيمة) حصة  (ALMEIDA :  5.111

111)دضهم للحصة).

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (-

وصف2ت و واطن الشرك2ء):

 BRUNO GONCALO السيد)

 FERRAIRA FRANCO DE

لشبونة) عنوانه)ا)) (ALMEIDA

البرتغ2ل)21341)لشبونة البرتغ2ل.

والع2ئلية) الشخصية  األسم2ء) (

و واطن  سير1 الشركة:

 BRUNO GONCALO السيد)

 FERRAIRA FRANCO DE

لشبونة) عنوانه)ا)) (ALMEIDA

البرتغ2ل)21341)لشبونة البرتغ2ل

ب2ملحكمة) الق2نوني  اإليداع  تم 

 26 بت2ضيخ) ( ب2لداض البير2ء) التج2ضية 

أبريل)2121)تحت ضقم)15328.

893I
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املحكمة التجارية الرباط
شعبة صعوب2ت املق2ولة

 لف تصفية قر2ئية ضقم 7/2119
 لف أ ر توزيع ضقم 
148/8314/2121

بي92 بإيداع أ ر توزيع ب2ملح2صة ملبلغ 
 ودع بحس2ب

 شركة دوبر ا كو ب2ني
امل2دة 668  ن  دونة التج2ضة

ليكن في علم األطراف املعنيي9 أنه)
قد تم إيداع أ ر توزيع ب2ملح2صة ملبلغ)
دوبراكو ب2ني) شركة  بحس2ب   ودع 
الخ2ضعة للتصفية القر2ئية بكت2بة)
التج2ضية) املحكمة  لدى  الربط 
املق2ولة) صعوب2ت  شعبة  (- ب2لرب2ط)
ملقتري2ت) وتطبيق2  عليه،) بن2ء) (-
668) ن  دونة التج2ضة يمكن) امل2دة)
التوزيع،) بهذا  املعنيي9  لألطراف 
الطعن فيه ب2الستئن2ف داخل أجل)
البي92) هذا  نشر  ت2ضيخ  يو 2  ن  (15

ب2لجريدة الرسمية.
عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

28

املحكمة التج2ضية الرب2ط
شعبة صعوب2ت املق2ولة

 لف تصفية قر2ئية ضقم 2119/15
 لف أ ر توزيع ضقم 
2119/8314/991

بي92 بإيداع أ ر توزيع  نتوج بيع 
عق2ض شركة داكوطيكس

امل2دة 668  ن  دونة التج2ضة
املعنيي9) األطراف  علم  في  ليكن 
أنه قد تم إيداع أ ر توزيع  نتوج بيع)
الخ2ضعة) داكوطيكس  شركة  عق2ض 
الربط) بكت2بة  القر2ئية  للتصفية 
ب2لرب2ط) التج2ضية  املحكمة  لدى 
بن2ء) (- املق2ولة) صعوب2ت  شعبة  (-
عليه،)وتطبيق2 ملقتري2ت امل2دة)668 
لألطراف) يمكن  التج2ضة   ن  دونة 
فيه) الطعن  التوزيع،) بهذا  املعنيي9 
يو 2) (15 أجل) داخل  ب2الستئن2ف 
 ن ت2ضيخ نشر هذا البي92 ب2لجريدة)

الرسمية.
عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

29

املحكمة التج2ضية ب2لرب2ط
 لف ضقم : 2121/27
حس2ب ضقم : 3494

الطرف األول):)وضثة ا كوض عيشة)
عرفي) الحم92  عبد  عليهم  ينوب 
الوطنية) التعريف  البط2قة  ضقم 
الجنسية،) A415173) غربي 
بدض الدين بوعزاو1) (: الطرف الث2ني)
 A الوطنية) التعريف  البط2قة  ضقم 
األصل) الجنسية  361569) غربي 
 1166 (: التج2ض1):)صيدلية،)العنوا9)
تم2ضة) الخير  تجزئة  رس  (1 سكتوض)

ضقم السجل التج2ض1):)83486.
بمصلحة) التعرض2ت  وستقبل 
التج2ضية) ب2ملحكمة  التج2ض1  السجل 
 15 عشر) خمسة  غ2ية  إلى  ب2لرب2ط 

يو 2  ن صدوض اإلعال9 الث2ني.
االعال9 األول

ضئيس  صلحة السجل التج2ض1

14 مكرر

املحكمة التج2ضية ب2لرب2ط
 صلحة السجل التج2ض1

 لف ضقم : 31/2121
حس2ب ضقم : 3573

بيع أصل تج2ض1
ف2طمة) بوجيكي  (: االول) الطرف 
ح2 لة) الجنسية  الزهراء) غربية 
ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

.J371112
 الطرف))الث2ني):)نه2د اوشن)) غربية
التعريف) لبط2قة  ح2 لة  الجنسية 
الوطنية ضقم)BK322426.ب2ع الطرف)
تج2ض1) أصل  الث2ني  للطرف  االول 
ب2لرب2ط) للخي2طة  عن  حل  عب2ضة 
املركز التج2ض1  يك2  ول ش2ضع  حمد)
طريق زعير ضقم) (4211 الس2دس كلم)

السجل التج2ض1)119392.
بمصلحة) التعرير2ت  وستقبل 
التج2ضية) ب2ملحكمة  التج2ض1  السجل 
15)يو 2  ن صدوض) ب2لرب2ط الى غ2ية)

االعال9 الث2ني.
االعال9 األول

104 مكرر

املحكمة  التج2ضية ب2لرب2ط
 لف ضقم : 23/2121
حس2ب ضقم : 3454

الطرف األول):
بط2قة) ضقم  زكية  برادة  ( السيدة)
التعريف الوطنية)C223153) غربية)

الجنسية.
الطرف الث2ني):

ضقم) هش2م  بنيس  حمد  السيد 
......) غربي) بط2قة التعريف الوطنية)

الجنسية.
 BIJOUX DE: التج2ض1) األصل 

.FANTAISE
العنوا9):)الرب2ط1) كرض ط2نط2.
ضقم السجل التج2ض1):)59216.

بمصلحة) التعرض2ت  وستقبل 
التج2ضية) ب2ملحكمة  التج2ض1  السجل 
 15 عشر) خمسة  غ2ية  إلى  ب2لرب2ط 

يو 2  ن صدوض اإلعال9 الث2ني.
االعال9 الث2ني

)ضئيس  صلحة السجل التج2ض1

1 مكرر

املحكمة  التج2ضية ب2لرب2ط
 لف ضقم : 25/2121
حس2ب ضقم : 3481

الطرف األول):
)السيدة ن2دية بنقدوض ضقم بط2قة)
التعريف الوطنية)A194558) غربية)

الجنسية.
الطرف الث2ني):

 CENTRE DE شركة)
  NEPHROLOGIE DIALYSE BELLE

. VUE SARL AU
:)السيدة ن2دية)  سيرته2 الق2نونية)
بنقدوض ضقم بط2قة التعريف الوطنية)

A194558) غربية الجنسية.
 CENTRE DE (: التج2ض1) األصل 
  NEPHROLOGIE DIALYSE BELLE

.VUE SARL AU
زاوية ه2ضو9 الرشيد) (2 (: العنوا9)

والزوبير أكدال الرب2ط غير  سجل.

بمصلحة) التعرض2ت  وتسقبل 

التج2ضية) ب2ملحكمة  التج2ض1  السجل 

 15 عشر) خمسة  غ2ية  إلى  ب2لرب2ط 

يو 2  ن صدوض اإلعال9 الث2ني.

االعال9 الث2ني
)ضئيس  صلحة السجل التج2ض1

2 مكرر

املحكمة  التج2ضية ب2لرب2ط

 لف ضقم : 1141/2121

حس2ب ضقم : 2828

الطرف األول):

السيدة) جم92،) ف2طمة  السيدة 

حفيظة) السيدة  اكن2ض،)  ريم 

جم92،) ع2ئشة  السيدة  جم92،)

السيدة  ليكة جم92 والسيدة ايجة)

جم92.

ضشيد) السيد  (: الث2ني) الطرف 

جم92 والسيد حسن جم92.

لألصل) حقوق  ش2عة  هبة 

التج2ض1 املسجل ب2ملحكمة التج2ضية)

ب2لرب2ط))تحت ضقم)111196.

العق2قير) بيع  (: التج2ض1) النش2ط 

ب2لتقسيط.

ش2ضع) (،134 الرب2ط) (: العنوا9)

 حمد عبد هللا.

بمصلحة) التعرض2ت  وستقبل 

التج2ضية) ب2ملحكمة  التج2ض1  السجل 

 15 عشر) خمسة  غ2ية  إلى  ب2لرب2ط 

يو 2  ن صدوض اإلعال9 الث2ني.

االعال9 الث2ني
)ضئيس  صلحة السجل التج2ض1

3 مكرر

املحكمة التج2ضية ب2لرب2ط

 لف ضقم : 26/2121

حس2ب ضقم : 3491

الطرف االول):

)كريمة طموح)
.A47856(:(ضقم البط2قة الوطنية

 غربية الجنسية.

 II.  -  إعالنات قضائية
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الطرف الث2ني):
)فرح حطحوط.

.A343433(:(ضقم البط2قة الوطنية
 غربية الجنسية.

االصل التج2ض1):)صيدلية.
حي) شروق  (58 ضقم) (: العنوا9)

النهرة)3)الرب2ط.
ضقم السجل التج2ض1):)89811.

بمصلحة) التعرض2ت  وستقبل 
التج2ضية) ب2ملحكمة  التج2ض1  السجل 
ب2لرب2ط الى غ2ية)15)يو 2))) ن صدوض)

االعال9 الث2ني.
االعال9 الث2ني

ضئيس  صلحة السجل التج2ض1

16 مكرر

املحكمة التج2ضية ب2لرب2ط
 لف ضقم : 17/2121
حس2ب ضقم : 3383.

الطرف األول):
سيد1  حمد املنصوض1.

(: ضقم البط2قة التعريف الوطنية)
A421371،) غربي الجنسية.

الطرف الث2ني):)حسن املنصوض1.
(: ضقم البط2قة التعريف الوطنية)

A331479،) غربي الجنسية.
األصل التج2ض1):) خبزة.

بلعيد) زنقة  الرب2ط  (: العنوا9)
سوي�سي عم2ضة حبوس قبيب2ت.

ضقم السجل التج2ض1):)67886.
بمصلحة) التعرض2ت  وستقبل 
التج2ضية) ب2ملحكمة  التج2ض1  السجل 
 15 عشر) خمسة  غ2ية  إلى  ب2لرب2ط 

يو 2  ن صدوض اإلعال9 الث2ني.
االعال9 الث2ني

ضئيس  صلحة السجل التج2ض1

82 مكرر

املحكمة التج2ضية ب2لرب2ط
 لف ضقم):)2121/24

حس2ب ضقم):)3453
الطرف األول):

بط2قة) ضقم  حسن،)  عزيو1 
التعريف الوطنية):)A276531) غربي)

الجنسية.

الطرف الث2ني):

 ATELIER HORIZON شركة)
SARL AU) مثله2 الق2نوني):) عزيو1)

حسن.

.ARCHITECTE(:(1األصل التج2ض
العنوا9):)27)زنقة واد ف2س شقة)

ضقم)1)أكدال الرب2ط.

غير  سجل في السجل.

بمصلحة) التعرض2ت  وستقبل 

التج2ضية) ب2ملحكمة  التج2ض1  السجل 

 (15( ب2لرب2ط إلى غ2ية خمسة عشر)

يو 2  ن صدوض اإلعال9 الث2ني.

االعال9 الث2ني
ضئيس  صلحة السجل التج2ض1

83 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
 لف ضقم : 15/2121

حس2ب : 3125

ذ.) حمد) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

السو�سي صدوق املوثق بف2س بت2ضيخ)

(،2121 24) 2ضس) (- (2121 17) 2ضس)

املسجل بت2ضيخ)31) 2ضس)2121)الب2ئع)

التواتي  حمد)C 98128)الس2كن)19 
طريق) ب2حنيني  الح2ج  حمد  زنقة 

بونو)) عدن92  املشتر1  السقف  عي9 

الس2كن إق2 ة البشير) (BJ 3461411

2)عي9 الشق الداض) 2)شقة) عم2ضة ج)

ادشي�سي) الرحيم  عبد  البير2ء،)
ب2عمرا9) آيت  زنقة  (24 (،C911124

جن92 بوط2عة سيد1 بوجيدة ف2س،)

ش2ضع) (C 568896 ادشي�سي) ادضيس 

الط2بق) أ  الدضج  أف2  إق2 ة  املق2و ة 
الخ2 س الشقة)46)بيع أصل تج2ض1)

الك2ئن) (29861 لألصل التج2ض1 ضقم)

ف2س) الخم2ض  الق2يد  ش2ضع  (83 (: ب)

بثمن قدضه):)911.111)دضهم.

أجل) داخل  التعرض2ت  وتقبل 

خمسة عشر يو 2  ن ت2ضيخ النشرة)

الث2نية ب2لجريدة الرسمية.
النشرة األولى

عن ضئيس كت2بة الربط

السيد املصطفى خط2بي

5 مكرر

املحكمة التج2ضية بف2س
 لف ضقم : 16/2121

حس2ب : 3143
بمقت�سى عقد توثيقي ذ.)ليلى لحلو)
املوثقة بف2س بت2ضيخ)5)فبراير)2121،)
املسجل بت2ضيخ)9)فبراير)2121)الب2ئع)
الس2كن) (F 519611 سحيت) ع2دل 
 8 ش2ضع  حمد الزضقطوني  جموعة)
املشتر1 جوادالفياللي)) (11 فبراير ضقم)
تجزئة) (26 الس2كن) (D 417513
عي9) طريق  ز ردة  إق2 ة  الشرف2ء)
تج2ض1) أصل  بيع  ف2س  الشقف 
الك2ئن) (46538 لألصل التج2ض1 ضقم)
 RUE SIDI ALI BOUGHALEB (: ب)
 N°42 BECHAQ AINOU BAB
FTOUH FES)بثمن قدضه):)751.111 

دضهم.
أجل) داخل  التعرض2ت  وتقبل 
خمسة عشر يو 2  ن ت2ضيخ النشرة)

الث2نية ب2لجريدة الرسمية.
النشرة األولى

عن ضئيس كت2بة الربط

السيد املصطفى خط2بي

6 مكرر

املحكمة التج2ضية بف2س
 لف ضقم : 17/2121

حس2ب : 3147
سعد) ذ.) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
 15 بت2ضيخ) بف2س  املوثق  سق2ط 
(،2121 أبريل) (5 (- (2121 ديسمبر)
الب2ئع) (2121 أبريل) (7 املسجل بت2ضيخ)
و ن) بنشقرو9  توم  اللطيف  عبد 
 عه)C 84154)الس2كن ضقم)49)ش2ضع)
أبو بكر الصديق م.ج ف2س املشتر1)
 C 171871(حمد العدلوني و ن  عه 
الس2كن)15)زنقة األضجوا9 ش2ضع ابن)
ف2س بيع أصل تج2ض1) (2 األثير شقة)
الك2ئن) (97268 لألصل التج2ض1 ضقم)
 SAINT(LOUIS(N°150-152(FES(ب

بثمن قدضه):)381.111)دضهم.
أجل) داخل  التعرض2ت  وتقبل 
خمسة عشر يو 2  ن ت2ضيخ النشرة)

الث2نية ب2لجريدة الرسمية.
النشرة األولى

عن ضئيس كت2بة الربط

السيد املصطفى خط2بي

7 مكرر

املحكمة  التجارية بفاس
11/V/2121 : لف البيع عدد 

حس2ب عدد : 3162
بمقت�سى عقد توثيقي))ذة.)أسم2ء)
خوالني حسني)))املوثقة بف2س بت2ضيخ)
11) 2ضس))2121)واملسجل بت2ضيخ)12 
و ن) الب2ئع جم2ل خي  (2121  2ضس)
 عه)S162938)الس2كن ش2ضع بيروت)
)الزهوض) (5 1)ضقم) إق2 ة الزهوض بلوك)

.2
 C365485 سراض) احمد  املشتر1 
 16 اإلسم2عيلية) ش2ضع  الس2كن 
تجزئة هش2م الزهوض)2)ف2س بيع أصل)

تج2ض1 عدد)76586.
الك2ئن):)311)ش2ضع الكر ة الزهوض)

1)ف2س بثمن قدضه)311111.
أجل) داخل  التعرض2ت  وتقبل 
خمسة عشر يو 2  ن ت2ضيخ النشرة)

الث2نية ب2لجريدة الرسمية.
النشرة الث2نية)

عن ضئيس كت2بة الربط
)السيد املصطفى خط2بي

4 مكرر

املحكمة التج2ضية بف2س
12/V/2121 : لف البيع عدد 

حس2ب عدد : 3183
وف2ء) ذة.) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
3)فبراير))) جق2وة املوثقة بف2س بت2ضيخ)
واملسجل) (2121 فبراير) (8   2121

بت2ضيخ)11)فبراير)2121. 
ضشيد  س2عد) السيد  (: الب2ئع)
 LAVAGE MOUSSAID(مثل شركة 
FRERES C646211)الس2كن تع2ونية)

املهدية واد ف2س.
السيد ط2ضق الجر وني) (: املشتر1)
ب2سب2ني2) C796115الس2كن  قيم 
 38715 عدد) التج2ض1  األصل  بيع 
طريق) (376 الك2ئن بحي الوف2ق ضقم)

عي9 السمن بثمن قدضه)111111.
أجل) داخل  التعرض2ت  وتقبل 
خمسة عشر يو 2  ن ت2ضيخ النشرة)

الث2نية ب2لجريدة الرسمية.
النشرة الث2نية)

عن ضئيس كت2بة الربط
)السيد املصطفى خط2بي

5 مكرر
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املحكمة التجارية  بالدارالبيضاء
 كتب التسوية والتصفية القر2ئية

فتح  سطرة التصفية القر2ئية في 
حق شركة االتح2د املغ2ضبي للتلفيف

ضقم 14
اشع2ض

61)الص2دض) بمقت�سى الحكم ضقم)

ب2مللف ضقم) (،2121 أبريل) (22 بت2ضيخ)

املحكمة) لدى  (2121/8313/46

الذ1 ق�سى بفتح) التج2ضية ب2لبير2ء)

 سطرة التصفية القر2ئية في حق)

للتلفيف،) املغ2ضبي  االتح2د  شركة 

(،29919 ذات السجل التج2ض1 ضقم)

والك2ئن  قره2 االجتم2عي)143)طريق)

الوحدة عي9 السبع الداضالبير2ء.

وعي9 السيد عبد الرفيع بوحمرية)

ق2ضي2  نتدب2 والسيد س2لم املهد1)

ق2ضي2  نتدب2 ن2ئب2 عنه.

 والسيد  حمد العمراو1 سنديك2

ب2لداض) التج2ضية  ب2ملحكمة   كتبه 

البير2ء.

الدائني9) ف2ملطلوب  ن  وعليه 

املعي9) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املب2لغ) ضمن ق2ئمة  وقعة تترمن 

املطلوبة  رفقة ب2لوث2ئق وذلك داخل)

نشر) ت2ضيخ  ابتداء) ن  شهرين  اجل 

الرسمية  ع) ب2لجريدة  االشع2ض  هذا 

ب2لنسبة) بشهرين  االجل  هذا  تمديد 

الى الدائني9 الق2طني9 خ2ضج اململكة)

 719 (، (584 للمواد) طبق2  املغربية 

و721) ن  دونة التج2ضة.
عن ضئيس كت2بة الربط

105

املحكمة التج2ضية ب2لداض البير2ء

 كتب صعوب2ت املق2ولة

بي92 نشر أ ر ب2لتوزيع

نطبيق2 ملقتر2ت امل2دة 668  ن 

 دونة التج2ضة

التصفية قر2ئية ضقم 744
السنديك  حمد العمراو1

اقرا) شركة  دائني  علم  في  ليكن 
زنقة) (31 االجتم2عي) الك2ئنة  قره2 

 حمد كم2ل الداضالبير2ء.

أنه صدض ا ر ضقم)2121/411)عن)
الق2�سي املنتدب ب2ملحكمة التج2ضية)
ب2لداضالبير2ء)بت2ضيخ)24) 2ضس)2121 

ب2مللف ضقم)2121/8314/518.
وبأ9  ن) الربط  بكت2بة   ودع 
ب2الستئن2ف) الطعن  االطراف  حق 
يو 2  ن ت2ضيخ نشر) (15 داخل أجل)
هذا البي92 ب2لجريدة الرسمية طبق2)

للم2دة)668) ن  دونة التج2ضة.
عن)

ضئيس كت2بة الربط

106

املحكمة التج2ضية ب2لداض البير2ء
 كتب صعوب2ت املق2ولة

السنديك  حمد العمراو1
بي92 نشر أ ر ب2لتوزيع

نطبيق2 ملقتر2ت امل2دة 668  ن 
 دونة التج2ضة

التصفية قر2ئية ضقم 719
عبلة) دائني شركة  علم  في  ليكن 
الك2ئنة  قره2) وتصدير،) لالستيراد 
االجتم2عي ش2ضع لال ي2قوت الرقم)149 
الط2بق الرابع  كتب)117)أنه صدض أ ر)
ضقم)2121/367)عن الق2�سي املنتدب)
ب2لداضالبير2ء) التج2ضية  ب2ملحكمة 
ب2مللف ضقم) (،2121 16) 2ضس) بت2ضيخ)

.2121/8314/551
وبأ9  ن) الربط  بكت2بة   ودع 
ب2الستئن2ف) الطعن  االطراف  حق 
يو 2  ن ت2ضيخ نشر) (15 داخل أجل)
هذا البي92 ب2لجريدة الرسمية طبق2)

للم2دة)668) ن  دونة التج2ضة.
عن)

ضئيس كت2بة الربط

107 مكرر

املحكمة التج2ضية ب2لداض البير2ء
 كتب صعوب2ت املق2ولة

السنديك  حمد العمراو1
بي92 نشر أ ر ب2لتوزيع

نطبيق2 ملقتر2ت امل2دة 668  ن 
 دونة التج2ضة

التصفية قر2ئية ضقم 221
السنديك  حمد العمراو1

ليكن في علم دائني الت2جر حسن)
االجتم2عي) الك2ئن  قره  السف2ج،)

سيد1) (11/12 ضقم) (15 زنقة) (3 أ ل)

البرنو�سي البير2ء.

أنه صدض ا ر ضقم)2121/366)عن)

الق2�سي املنتدب ب2ملحكمة التج2ضية)

ب2لداضالبير2ء)بت2ضيخ)16) 2ضس)2121 

ب2مللف ضقم)2121/8314/519.

وبأ9  ن) الربط  بكت2بة   ودع 

ب2الستئن2ف) الطعن  االطراف  حق 

يو 2  ن ت2ضيخ نشر) (15 داخل أجل)

هذا البي92 ب2لجريدة الرسمية طبق2)

للم2دة)668) ن  دونة التج2ضة.
عن)

ضئيس كت2بة الربط

108

املحكمة التج2ضية ب2لداض البير2ء

 كتب صعوب2ت املق2ولة

27/2115

اسم السنديك السيد عبد الرحم92 

اال 2لي 

بي92 ب2يداع ق2ئمة الديو9

امل2دتي9 699/698

  ن  دونة التج2ضة

التسوية القر2ئية أو التصفية 
القر2ئية

ليكن في علم دائني شركة كوليي)

االجتم2عي) الك2ئنة  قره2  ( املغرب،)

ش2ضع املسيرة الخرراء)سط2ت.

قد) تحقيقه2  تم  التي  الديو9  ا9 

وضعت ق2ئمته2 بكت2بة الربط لدى)

ب2لداضالبير2ء) التج2ضية  املحكمة 

بمكتب التصفية القر2ئية.

ويمكن لكل شخص االطالع عليه2)

بكت2بة الربط وتقديم  2 لديه  ن)

شك2وى.

أجل) داخل  املنتدب  للق2�سي 

البي92) هذا  نشر  ت2ضيخ  يو 2  ن  (15

ب2لجريدة الرسمية.
عن)

ضئيس كت2بة الربط

109

املحكمة التج2ضية ب2لداض البير2ء

 لف ضقم : 131138

حس2ب ضقم : 13349
تفويت االصل التج2ض1 

فوتت

 GALAXY 1شركة كالك�سي بكر

BAKERY ش.م.م. 
ضاسم2له2 111.111 دضهم

و قره2 االجتم2عي ك2ئن 

ب2لداضالبير2ء 3-4 زاوية زنقة عي9 
اللوح وزنقة ايوبي حي بوضكو9

يمثله2  سيره2 الوحيد السيد سعد 

حسي9 لف2ئدة السيدة ف2طمة 

الكريني الح2 لة لبط2قة التعريف 

135722Y

الك2ئن) التج2ض1  االصل   جموع 
زاوية زنقة عي9 اللوح وزنقة) (4-3 ب)

ايوبي حي بوضكو9 واملتكو9  ن  قهى)

ب2ملحكمة) التج2ض1  ب2لسجل  واملقيد 

ضقم) تحت  ب2لداضالبير2ء) التج2ضية 

.312551

تسجل) التعرض2ت  ف92  وبذلك 

التج2ضية) ب2ملحكمة  الربط  بمكتب 

 كتب السجل التج2ض1 ب2لداضالبير2ء)

للنشرة) املوالي  يو 2  (15 اجل) داخل 

االولى والث2نية.

النشرة الث2نية 
عن ضئيس كت2بة الربط

17 مكرر

املحكمة التج2ضية ب2لداضالبير2ء

 لف ضقم : 131142

حس2ب ضقم : 13414

تفويت حق االيج2ض 

فوتت

السيد عبد الحق ابن2ض، الح2 ل 

لبط2قة التعريف الوطنية ضقم

.BE435184

السيد ضشيد ابن2ض، الح2 ل لبط2قة 

.BE579659 التعريف الوطنية ضقم

السيد  ليكة ابن2ض، الح2 لة لبط2قة 

.BE458949 التعريف الوطنية ضقم

السيدة أ ينة ابن2ض، الح2 لة لبط2قة 

.BE29548 التعريف الوطنية ضقم
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إلى الشركة ذات املسؤولية املحدودة)
 STE CF DESIGN(ذات الشريك

املمثلة  ن طرف السيد فهد شريفي،)
الح2 ل للبط2قة التعريف الوطنية)

.BE694652(ضقم
التج2ض1) للمحل  االيج2ض  حق 
الط2بق) (314 ب2لداضالبير2ء،) الك2ئن 
ش2ضع) (311 ضقم) للعم2ضة  االض�سي 
ب2لترتيب) الزضقطوني.املسجلي9 
ب2لسجل التج2ض1 ب2ملحكمة التج2ضية)
(،412661 تحت ضقم) ب2لداضالبير2ء،)

412662،)412658)و)412666.
التعرض2ت) ف92  وبذلك 
ب2ملحكمة) الربط  بمكتب  تسجل 
التج2ض1) السجل  التج2ضية  كتب 
يو 2) (15 اجل) داخل  ب2لداضالبير2ء)

املوالي للنشرة االولى والث2نية.
النشرة الث2نية 

عن ضئيس كت2بة الربط

18 مكرر

املحكمة التج2ضية ب2لداضالبير2ء 
 لف ضقم : 131151
حس2ب ضقم : 13565
تفويت حق االيج2ض

فوتت
شركة)»بوطال9 ك2ض«)ش.م.م.)ذات)
التج2ض1) السجل  الوحيد،) الشريك 

ضقم)229215.
الى

السعدية،) ضاشد1  السيدة 
الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 لة 

.BE574417(ضقم
التج2ض1) للمحل  االيج2ض  حق 
الشق،) عي9  ب2لداضالبير2ء،) الك2ئن 
الداخلة،) ش2ضع  الرم92،)  شروع 
اق2 ة)GH12،)الط2بق السفلي ضقم)4.
التج2ض1) ب2لسجل  املسجلة 
ب2لداضالبير2ء) التج2ضية  ب2ملحكمة 

تحت ضقم)229215.
التعرض2ت) ف92  وبذلك 
ب2ملحكمة) الربط  بمكتب  تسجل 
التج2ض1) السجل  التج2ضية  كتب 
يو 2) (15 اجل) داخل  ب2لداضالبير2ء)

املوالي للنشرة االولى والث2نية.
النشرة الث2نية

عن ضئيس كت2بة الربط

19 مكرر

املحكمة التج2ضية ب2لداضالبير2ء

 لف ضقم : 131152

حس2ب ضقم : 13371

السيد عبد الرحيم دحموني، 

الح2 ل لبط2قة التعريف الوطنية 

. BE416118ضقم

الى

السيد عبد اللطيف بونيت، الح2 ل 

لبط2قة التعريف الوطنية ضقم 

.BK81254

السيد حسن بونيت، الح2 ل 

لبط2قة التعريف الوطنية ضقم 

.BK116454

السيد عبد العزيز بونيت، الح2 ل 

لبط2قة التعريف الوطنية ضقم 

.BE467118

االصل التج2ض1 الذ1 هو  خصص)

لبيع الحق2ئب الجلدية ولوازم السفر)

ب2لداضالبير2ء،) الك2ئن  ب2لجملة،)

الذ1)) ( بوشنتوف،) (39 زنقة) (82

ب2لسجل) الب2ئع  سجل  بخصوصه 

التج2ض1 التحليلي ب2ملحكمة التج2ضية)

تحت ضقم)312374.

التعرض2ت) ف92  وبذلك 

ب2ملحكمة) الربط  بمكتب  تسجل 
التج2ض1) السجل  التج2ضية  كتب 

يو 2) (15 اجل) داخل  ب2لداضالبير2ء)

املوالي للنشرة االولى والث2نية.

النشرة الث2نية
عن ضئيس كت2بة الربط

20 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
 لف  ع2لجة صعوب2ت املق2ولة

عدد : 2121/8312/46

شركة أك2دير الهن2ء

 46 عدد) الحكم  بمقت�سى 

 2121 أبريل) (21 بت2ضيخ) الص2دض 

عدد)) املق2ولة  صعوب2ت  في  لف 

املحكمة  قرت   ،2121/8312/46

بفتح  سطرة  بأك2دير  التج2ضية 

شركة  حق  في  القر2ئية  التسوية 

أك2دير الهن2ء.

برقم  االجتم2عي  الك2ئن  قره2 

بتجزئة ضقم R.P 43 41 الحي الصن2عي 

واملقيدة  الجه2دية،  الدشيرة  ت2سيال 

االبتدائية  ب2ملحكمة  السجل  في 

ب2نزك92 تحت ضقم 8113 تحليلي.

بتحديد فترة التوقف عن الدفع 

في ثم2نية عشر )18) شهرا الس2بقة 

عن صدوض هذا الحكم.

االدوز1  جالل  السيد  بتعيي9 

احمد  والسيد  ق2ضي2  نتدب2 

العبدوني ن2ئب2 له.

ادحلي  الحسي9  السيد  بتعيي9 

في  راقبة  وتحديد  همته  سنديك2 

ب2عداد  تكليفه  التسيير  ع  عملي2ت 

امل2لية  املوازنة  حول  تقرير  فصل 

واالقتص2دية واالجتم2عية للمق2ولة، 

لوضعيته2  املن2سب  الحل  واقتراح 

ت2ضيخ  اشهر  ن  أضبعة  أجل  داخل 

صدوض هذا الحكم.

بشمول الحكم ب2لنف2ذ املعجل.

غرفة  بجلسة  امللف  بإدضاج 

2121،  ع  يوليو   6 ليوم  املشوضة 

تقرير على  بعرض  السنديك  تكليف 

قبل  املنتدب  الق2�سي  السيد  انظ2ض 

 وعد الجلسة.

الدائني9  ف2ملطلوب  ن  وعليه 

التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 

اآلتي : الحسي9 ادحلي الك2ئن بش2ضع 

 وال1 اسم2عيل عم2ضة ايليغ الط2بق 

ضمن  أك2دير،   314 ضقم  الث2لث 

ق2ئمة تترمن املب2لغ املطلوبة  رفقة 

شهرين  أجل  داخل  وذلك  ب2لوث2ئق 

 ن ت2ضيخ نشر هذا اإلشع2ض ب2لجريدة 

-719-584 للمواد  طبق2  الرسمية 

721-721  ن  دونة التج2ضة ويمدد 

هذا األجل شهرين ب2لنسبة للدائني9 

الق2طني9 خ2ضج اململكة املغربية.
عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

114 

املحكمة التج2ضية بأك2دير

 لف  ع2لجة صعوب2ت املق2ولة

عدد : 2121/8312/41

صيدلية ثالث ازم

السيد  حفوظ عبيد1  2لك

 47 عدد) الحكم  بمقت�سى 

 2121 أبريل) (21 بت2ضيخ) الص2دض 

عدد)) املق2ولة  صعوب2ت  في  لف 

املحكمة  قرت   ،2121/8312/41

بفتح  سطرة  بأك2دير  التج2ضية 

السيد  حق  في  القر2ئية  التسوية 

 حفوظ عبيد1  2لك صيدلية ثالث 

ازم الح2 ل لبط2قة التعريف الوطنية 
ضقم BJ127128 والك2ئن بحي النهرة 
ضقم 123 الدضاضكة أك2دير، واملقيد في 

التج2ضية  ب2ملحكمة  التج2ض1  السجل 

بأك2دير تحت ضقم 53311.

بتحديد فترة التوقف عن الدفع 

في ثم2نية عشر )18) شهرا الس2بقة 

عن صدوض هذا الحكم.

ادحمو   السيد  صطفى  بتعيي9 

ق2ضي2  نتدب2 والسيد خ2لد العظيمي 

ن2ئب2 له.

بتعيي9 السيد عبد اللطيف ملي9 

في  راقبة  وتحديد  همته  سنديك2 

ب2عداد  تكليفه  التسيير  ع  عملي2ت 

امل2لية  املوازنة  حول  تقرير  فصل 

واالقتص2دية واالجتم2عية للمق2ولة، 

لوضعيته2  املن2سب  الحل  واقتراح 

ت2ضيخ  اشهر  ن  أضبعة  أجل  داخل 

صدوض هذا الحكم.

بشمول الحكم ب2لنف2ذ املعجل.

غرفة  بجلسة  امللف  بإدضاج 

2121،  ع  6 سبتمبر  ليوم  املشوضة 

تكليف السنديك بعرض تقريره على 

قبل  املنتدب  الق2�سي  السيد  انظ2ض 

 وعد الجلسة.

الدائني9  ف2ملطلوب  ن  وعليه 

التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 

الك2ئن  ملي9  اللطيف  عبد   : اآلتي 

بش2ضع الحسن األول عم2ضة الصفوة 

الط2بق الث2ني ضقم 5 املسيرة أك2دير، 

ضمن ق2ئمة تترمن املب2لغ املطلوبة 

أجل داخل  وذلك  ب2لوث2ئق   رفقة 
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ت2ضيخ نشر هذا اإلشع2ض  شهرين  ن 

ب2لجريدة الرسمية طبق2 للمواد 584-

التج2ضة  719-721-721  ن  دونة 

ب2لنسبة  شهرين  األجل  هذا  ويمدد 

اململكة  خ2ضج  الق2طني9  للدائني9 

املغربية.
عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

115 

املحكمة  التج2ضية بأك2دير

 كتب السجل التج2ض1

 لف عدد : 11/2121

حس2ب خصو�سي : 2113

تفويت أصل تج2ض1
املؤضخ) التوثيقي  العقد  بموجب 

كل  ن) فوت  (،2121 فبراير) (2 في)

بط2قته) لوزاني  السيد  حمد 

ابراهيم) والسيد  (J68235 الوطنية)

(،J118576 الوطنية) بط2قته  لوزاني 

جميع األصل التج2ض1 املتعلق بمحل)

 35 برقم) الك2ئن  املجهزة  للمالبس 

عم2ضة طريق الخير ش2ضع  وال1 عبد)

هللا أك2دير واملسجل ب2لسجل التج2ض1)

ب2ملحكمة التج2ضية بأك2دير تحت ضقم)

ابراهيم) للسيد  ب2لنسبة  (21746

لوزاني،)لف2ئدة كل  ن السيد  حمد)

 I413846 بوتشكط بط2قة الوطنية)

بط2قته) بوتشكط  والسيد  صطفى 

بثمن) وذلك  (،I413844 الوطنية)

إجم2لي قدضه)161111)دضهم.

وبذلك فإ9 ضئيس  صلحة يعلن)

التعرض2ت) أ9  ذ1  صلحة  لكل 

املحكمة) ضبط  بمكتب  تسجل 

التج2ضية بأك2دير داخل أجل الخمسة)

للنشرة) املوالية  (،(15( يو 2) عشرة 

و114  (84 (،83 للمواد) الث2نية طبق2 

 ن  دونة التج2ضة.

النشرة الث2نية
عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

21 مكرر

املحكمة  التج2ضية بأك2دير
 كتب السجل التج2ض1

 لف عدد : 19/2121

حس2ب خصو�سي : 2152
تفويت أصل تج2ض1

املؤضخ) التوثيقي  العقد  بموجب 

ب2عت السيدة) (،2121 23) 2ضس) في)

الوطنية) بط2قته2  الحسني  ايم92 
IC317441،) جموع األصل التج2ض1)

الكبرى،) الفرح  صيدلية  املسمى 

 C13  11 ضقم) الفرح  حي  ب  الك2ئن 

ش2ضع الكويرة بنسرك2و أك2دير واملسجل)

ب2لسجل التج2ض1 ب2ملحكمة التج2ضية)

لف2ئدة) (،61116 ضقم) تحت  بأك2دير 

الوطنية) بط2قة  الغرفي  السيد عالء)

K428574،)وذلك بثمن إجم2لي قدضه)

1.111.111)دضهم.

وبذلك فإ9 ضئيس  صلحة كت2بة)

أ9) ذ1  صلحة  لكل  يعلن  الربط 

ضبط) بمكتب  تسجيل  التعرض2ت 

املحكمة التج2ضية بأك2دير داخل أجل)

املوالية) ((15( يو 2) عشرة  الخمسة 

 84 (،83 للنشرة الث2نية طبق2 للمواد)

و114) ن  دونة التج2ضة.

النشرة الث2نية
عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

22 مكرر

املحكمة التج2ضية بأك2دير
 كتب السجل التج2ض1

 لف عدد : 2121/26

حس2ب خصو�سي : 2185 م

تقديم أصل تج2ض1 كحصة في شركة
بمقت�سى عقد التقديم والق2نو9)

الحصص) وتقرير  راقب  األس2�سي 

ين2ير) (13 بت2ضيخ) اإل ر2ء) املصحح 

قد ت السيدة ندى الصوفي) (،2121

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 لة 
J293698)جميع األصل التج2ض1) ضقم)

الك2ئن ب)4)ش2ضع عبد الكريم الخط2بي)

ب2لسجل) واملسجل  أك2دير  املسيرة 

كحصة) (،41142 التج2ض1 تحت ضقم)

 » PHARMACIE SOUFI شركة) في 

.»AGADIR

وبذلك فإ9 ضئيس  صلحة كت2بة)
أ9) ذ1  صلحة  لكل  يعلن  الربط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرض2ت 
املحكمة التج2ضية بأك2دير داخل أجل)
املوالية) ((15( يو 2) عشرة  الخمسة 
 84 (،83 للنشرة الث2نية طبق2 للمواد)

و)114) ن  دونة التج2ضة.
النشرة الث2نية

عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

78 مكرر

املحكمة التج2ضية بأك2دير
 كتب السجل التج2ض1
 لف عدد : 2121/27

حس2ب خصو�سي : 2184 م
تقديم أصل تج2ض1 كحصة في شركة
بمقت�سى عقد التقديم والق2نو9)
الحصص) وتقرير  راقب  األس2�سي 
ين2ير) (15 بت2ضيخ) اإل ر2ء) املصحح 
قد ت السيدة غزال9 بنداضا) (،2121
الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 لة 
J311816)جميع األصل التج2ض1) ضقم)
الك2ئن ب  جمع فندق كنز1 أك2دير)
تحت) التج2ض1  ب2لسجل  واملسجل 
شركة) في  كحصة  (،43664 عدد)

.»PHARMACIE BEN EUROPA«
وبذلك فإ9 ضئيس  صلحة كت2بة)
أ9) ذ1  صلحة  لكل  يعلن  الربط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرض2ت 
املحكمة التج2ضية بأك2دير داخل أجل)
املوالية) ((15( يو 2) عشرة  الخمسة 
 84 (،83 للنشرة الث2نية طبق2 للمواد)

و)114) ن  دونة التج2ضة.
النشرة الث2نية

عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

79 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
 لف ضقم : 2121/59

حس2ب : 3111
تقديم أصل تج2ض1 كحصة

 في الشركة
عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 
و سجل) (،2121 19) 2ضس) ( في)
 2121 أبريل) (15 بت2ضيخ) بمراكش 
ق2 ت السيدة وهبي صب2ح الح2 لة)

 E ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 
 5 الس2كنة إق2 ة ليلى شقة) (27921
 جموعة علي بلح2ج حي يوسف بن)
ت2شفي9 جليز  راكش بتقديم األصل)
لف2ئدة) للشركة  كحصة  التج2ض1 
الشركة صيدلية بنص2لح كش جميع)
األصل التج2ض1 الك2ئن ب)18)بنص2لح)
لصيدلية) واملعد  املدينة  راكش 
تحت) التج2ض1  ب2لسجل  واملسجل 
بجميع عن2صره امل2دية) (38371 ضقم)
دضهم) (1.511.111 بمبلغ) واملعنوية 
املذكوضة) الشركة  كمجموع حصص 
خبيرة) طريق  عن  تثبيته2  تم  والتي 
عن) إيم92  بنزكوض  السيدة   ح2سبة 

طريق تقرير  م�سي  ن طرفه2.
أعاله) املذكوض  الب2ئع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرض2تهم  يتقد وا  أ9 
التج2ضية) ب2ملحكمة  التج2ض1  السجل 
يبتدئ  ن) األجل  داخل  بمراكش 
في) وينتهي  األول  اإلعال9  نشر  ت2ضيخ 
اليوم الخ2 س عشر  ن نشر اإلعال9)

الث2ني.
اإلعال9 األول

عن ضئيسة كت2بة الربط

9 مكرر

املحكمة التج2ضية بمراكش
 لف ضقم : 2121/61

حس2ب : 3113
تقديم أصل تج2ض1 حصة

 في شركة
في)) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
و سجل) بمراكش،) (2121 أبريل) (2
قدم) (2121 أبريل) (9 بمراكش بت2ضيخ)
الح2 ل) لع2طي  عبد  الس2بق  السيد 
 E ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 
بدواض  صرف) الس2كن  (224371
البرج أوضيكة تحن2وت الحوز  راكش)
 PAIN أطلس) ب92  الشركة  لف2ئدة 
ATLAS))جميع األصل التج2ض1 الك2ئن)
أوضيكة) بو ي2  البرج  بدواض  صرف 
تحن2وت الحوز  راكش واملعد ملخبزة)
تحت) التج2ض1  ب2لسجل  واملسجل 
ضقم)119916)بجميع عن2صره امل2دية)
دضهم) (311.111 بمبلغ) واملعنوية 

ثالثم2ئة ألف دضهم2.
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فعلى دائني املقدم املذكوض أعاله)

قسم) إلى  بتعرض2تهم  يتقد وا  أ9 

التج2ضية) ب2ملحكمة  التج2ض1  السجل 

يبتدئ  ن) األجل  داخل  بمراكش 

في) وينتهي  األول  اإلعال9  نشر  ت2ضيخ 

اليوم الخ2 س عشر  ن نشر اإلعال9)

الث2ني.
اإلعال9 األول

عن ضئيس كت2بة الربط

10 مكرر

املحكمة التج2ضية بمراكش

 لف ضقم : 2121/61

حس2ب : 3114

تقديم أصل تج2ض1 حصة

 في شركة

في)) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 

و سجل بمراكش) (،2121 فبراير) (13

قدم السيد) (2121 فبراير) (25 بت2ضيخ)

الح2 ل) الشداد1  ضشيد   وال1 

 E ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

التج2ض1) األصل  جميع  (518369

ف2سك2) الكركوضايت  بدواض  الك2ئن 

لصيدلية) واملعد  أوضير  راكش  آيت 

تحت) التج2ض1  ب2لسجل  واملسجل 

ضقم)118392)بجميع عن2صره امل2دية)

دضهم2) (2.111.111 بمبلغ) واملعنوية 

 PHARMACIE AIT حصة في شركة)

.FASKA

أعاله) املذكوض  الب2ئع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرض2تهم  يتقد وا  أ9 

التج2ضية) ب2ملحكمة  التج2ض1  السجل 

يبتدئ  ن) األجل  داخل  بمراكش 

في) وينتهي  األول  اإلعال9  نشر  ت2ضيخ 

اليوم الخ2 س عشر  ن نشر اإلعال9)

الث2ني.
اإلعال9 األول

عن ضئيس كت2بة الربط

11 مكرر

املحكمة التج2ضية بمراكش
 لف ضقم : 2121/62
حس2ب ضقم : 3119

تقديم أصل تج2ض1 حصة
 في شركة

عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 
و سجل) (،2121 23) 2ضس) ( في)
2121)تحت) أبريل) (9 بمراكش بت2ضيخ)
قدم) ب2ستخالص  أ ر  (31245 ضقم)
الح2 ل) ضضوا9  بوسليك  السيد 
 EE ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 
السالم) بتجزئة  والس2كن  (129721
لشركة) الحوز  تحن2وت  (134 ضقم)
شركة) ديستغيبوسيو9  بوسليك 
الك2ئن) ذات  سؤولية  حدودة 
تجزئة) و4) (3  قره2 االجتم2عي برقم)
جميع األصل) (1514 ضقم) (1 سوكو 2)
و4  (3 التج2ض1 الك2ئن بمراكش برقم)
واملعد) ( (1514 ضقم) (1 تجزئة سوكو 2)
كشركة لنقل وتوزيع املواد الغذائية))
واملسجل ب2لسجل التج2ض1 بمراكش))
بجميع عن2صره) (117652 تحت ضقم)
شركة) في  كحصة  واملعنوية  امل2دية 

قوم بمبلغ)372.211)دضهم2.
فعلى دائني  قدم الحصة املذكوضة)
إلى) بتعرض2تهم  يتقد وا  أ9  أعاله 
ب2ملحكمة) التج2ض1  السجل  قسم 
التج2ضية بمراكش داخل األجل يبتدئ)
 ن ت2ضيخ نشر اإلعال9 األول وينتهي في)
اليوم الخ2 س عشر  ن نشر اإلعال9)

الث2ني.
اإلعال9 األول

عن ضئيس كت2بة الربط

12 مكرر

املحكمة التج2ضية بمراكش
 لف ضقم :  64/2121

حس2ب ضقم : 3114
بيع أصل تج2ض1

 25 بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ في)
بمراكش) و سجل  (2113 سبتمبر)
السيد) ب2ع  (،2121 أبريل) (12 بت2ضيخ)
للبط2قة) الح2 ل  ازوير  العزيز  عبد 
 E446562 ضقم) الوطنية  التعريف 
الس2كن دواض الخدير الجديد ضقم)339 

تسلط2نت  راكش لف2ئدة السيد عبد)
هللا او�سي بن الطيب الح2 ل لبط2قة)
الس2كن) (EE151418 ضقم) التعريف 
ب2لحي الحسني زاكوضة جميع االصل)
الخميس) بب2ب  الك2ئن  التج2ض1 
طريق سيد1  و�سى الزح2ف ضقم)56 
التنظيف) لبيع  واد  املعد   راكش 
واملسجل ب2لسجل التج2ض1 ب2ملحكمة)
 95848 التج2ضية بمراكش تحت ضقم)

 ق2بل  بلغ)141.111)دضهم2.
فعلى دائني الب2ئع املذكوض أعاله ا9)
يتقد وا بتعرض2تهم الى قسم السجل)
التج2ض1 ب2ملحكمة التج2ضية بمراكش)
نشر) ت2ضيخ  يبتدئ  ن  أجل  داخل 
االعال9 االول وينتهي في اليوم)15) ن)

نشر االعال9 الث2ني.
االعال9 االول

عن ضئيس كت2بة الربط

110 مكرر

املحكمة التج2ضية بمراكش
 لف ضقم : 2121/65

حس2ب ضقم 3121
بيع  أصل تج2ض1

بت2ضيخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
واملسجل بمراكش) (،2121 15) 2ضس)
بت2ضيخ)19)أبريل)2121،)تحت عال 2ت)

التسجيل اآلتية):
سجل اإليداع):

(،110781-0032613-2021
 2121/2336 االستخالص) سجل 
 2121963611149 ضقم) أداء) وصل 
جواد) املجيد  عبد  السيد  ب2ع 
الوطنية) التعريف  لبط2قة  والح2 ل 
الق2طن بدواض أوالد) (H321931 ضقم)
سع2دة) املرابطي9  تراكوضات  الكر9 
جواد) الكبير  عبد  والسيد   راكش،)
الوطنية) التعريف  لبط2قة  والح2 ل 
الق2طن دواض ازيكي) (،BK82111 ضقم)
892) راكش،) ضقم) القديم  الدضب 
الدو9) هللا  عبد  السيد  لف2ئدة 
الوطنية) التعريف  لبط2قة  والح2 ل 
الرحيم) عبد  والسيد  (E168225
التعريف) لبط2قة  والح2 ل  عم2ضة 

.E185481(الوطنية ضقم

الك2ئن) التج2ض1  األصل  جميع 
ب2ملسيرة)1)حرف)C)ضقم)32) راكش.

تحت) التج2ض1  ب2لسجل  املسجل 
بجميع) و134238،) (134241 ضقم)
بمبلغ) واملعنوية  امل2دية  عن2صره 

311.111)دضهم.
فعلى دائني الب2ئع املذكوض أعاله أ9)
يتقد وا بتعرضهم إلى قسم السجل)
التج2ض1 ب2ملحكمة التج2ضية بمراكش)
النشر) ت2ضيخ  يبتدئ  ن  داخل اجل 
األول وينتهي في اليوم الخ2 س عشر)

 ن نشر االعال9 الث2ني.
النشرة األولى

111 مكرر

املحكمة التج2ضية بمراكش
 لف ضقم : 2121/66

تن2زل عن عقد كراء  حل  تج2ض1 
غير  سجل ب2لسجل التج2ض1

 22 بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ في)
2121،)و سجل بمراكش بت2ضيخ) ين2ير)
18)فبراير)2121،)قدم السيد بوجمعة)
التعريف) لبط2قة  الح2 ل  ازضوال 
الوطنية ضقم)E14787)والس2كن ب2لحي)
الصن2عي سيد1 غ2نم  راكش والغير)

 سجل ب2لسجل التج2ض1.
 STE MAMMAD لشركة)
الك2ئن  قره2) (DECORATION
ضقم) ( التج2ض1) املحل  في  االجتم2عي 
غ2نم) سيد1  الصن2عي  الحي  (485

 راكش.
الك2ئن) التج2ض1  األصل  جميع 
الحي) (485 ضقم) التج2ض1  ب2لسجل 
الصن2عي سيد1 غ2نم  راكش واملعد)
لبيع املنتج2ت التقليدية،)قوم بمبلغ)
811.111)دضهم وواجب كراء)شهر1)

قدضه)15.111)دضهم.
فعلى دائني املتن2زل املذكوض أعاله)
قسم) إلى  بتصريح2تهم  يتقد وا  أ9 
التج2ضية) ب2ملحكمة  التج2ض1  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ  ن ت2ضيخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعال9  نشر 
الخ2 س عشر  ن نشر اإلعال9 الث2ني.

اإلعال9 األولى
عن ضئيس كت2بة الربط

112  مكرر



عدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121)الجريدة الرسمية   10034

املحكمة التج2ضية بمراكش
 لف ضقم : 2121/67

حس2ب ضقم 3128
بيع  أصل تج2ض1

في عرفي  ؤضخ  عقد   بمقت�سى 
بمراكش) و سجل  (2121 أبريل) (12
ب2عت) (،2121 أبريل) (19 بت2ضيخ)
ذات) شركة  (CREALAB الشركة)
بفندق) الك2ئنة   سؤولية  حدودة،)
النخيل  راكش،) بالص  مر  كولف 
السجل التج2ض1 بمراكش تحت ضقم)
السيدة) طرف  واملمثلة  ن  (78793
للبط2قة) الح2 لة  ي2سمي9،) عم2ل 

.EE417819(الوطنية ضقم
ابراهيم) تفشن2و1  السيد  لف2ئدة 
ضقم) الوطنية  للبط2قة  الح2 لة 
 2 3)سبو) PB7799)والس2كن املسيرة)

عم2ضة ك شقة)8) راكش.
املستغل) التج2ض1  األصل  جميع 
النس2ئية) الداخلية  املالبس  لبيع 
التج2ض1) ب2لسجل  املقيد  واملالبس،)
السجل) 78793) ن  ضقم) تحت 
امل2دية) عن2صره  بجميع  التحليلي 
النخيل) بمراكش  والك2ئن  واملعنوية 
قدضه) بثمن  بالص  كولف  فندق 

211.111)دضهم.
أعاله) املذكوض  الب2ئع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرض2تم  يتقد وا  أ9 
التج2ضية) ب2ملحكمة  التج2ض1  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ  ن ت2ضيخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعال9  نشر 
الخ2 س عشر  ن نشر اإلعال9 الث2ني.

اإلعال9 األولى
عن ضئيس كت2بة الربط

113 مكرر

املحكمة التج2ضية بمراكش
تقديم أصل تج2ض1 حصة في شركة 

  ركز ايم92 بنجلو9 ش.م.م ش.و
 لف عدد 2121/54
حس2ب عدد 3157

في املؤضخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
  راكش بت2ضيخ)2) 2ضس)2121)واملسجل
.2121 29) 2ضس) يوم) بمراكش 
بنجلو9) ايم92  السيدة  قد ت 
الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 لة 

ضقم)C947832)الس2كنة بـ)84)تجزئة)
البير2ء) راكش) طريق  ي2سمي9 
األصل التج2ض1 الك2ئن برقم)3)الشقة)
11)ثكنة  2نج92  راكش،)املسجلة في)
السجل التج2ض1 تحت ضقم)118952 
(: الت2لي) للنش2ط  واملعد  بمراكش 
عن2صره2) بجميع  الطبي  التروض 
تم تقويم الحصة) امل2دية واملعنوية،)
 1111 111.111)دضهم  قسمة إلى) بـ)
حصة اجتم2عية بـ)111)دضهم للحصة)
في شركة  ركز ايم92 بنجلو9 ش.م.م)

ش.و في طوض التأسيس.
فعلى دائني الب2ئعة املذكوضة أعاله)
قسم) الى  بتصريح2تهم  يتقد وا  أ9 
التج2ضية) ب2ملحكمة  التج2ض1  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ  ن ت2ضيخ)
اليوم) في  وينتهي  االول  االعال9  نشر 
الخ2 س عشر  ن نشر االعال9 الث2ني.

االعال9 الث2ني
عن ضئيس كت2بة الربط

84 مكرر

املحكمة التج2ضية بمراكش
تقديم أصل تج2ض1 حصة في شركة 

 لف عدد 2121/55
حس2ب عدد 3158

 25 بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ في)
فبراير)2121)و سجل بمراكش بت2ضيخ)
السيدة) قد ت  (.2111 23) 2ضس)
لبط2قة) الح2 لة  سميرة  هللا  سعد 
 BH313511 التعريف الوطنية ضقم)
والس2كنة بـتجزئة النخيل)1)ضقم)284 

ت2ضكة  راكش)
 PHARMACIE SALAM لشركة)
شركة) (MARRAKECH SARL AU
ذات) شركة  سالم  راكش  فر �سي 
وحيد) ملسؤول  املحدودة  املسؤولية 
الك2ئن  قره2 االجتم2عي في حي ت2ضكة)
 3 241) كرض) ضقم) سيد1  ب2ضك 

 راكش في طوض التأسيس.
في) الك2ئن  التج2ض1  جميع األصل 
 241 ضقم) سيد1  ب2ضك  ت2ضكة  حي 
كصيدلية) واملعد  3) راكش   كرض)
بجميع) التج2ض1  ب2لسجل  واملسجل 
كحصة) واملعنوية  امل2دية  عن2صره 
 2.111.111 بمبلغ) قوم  الشركة،) في 

دضهم.

فعلى دائني  قدم الحصة املذكوض)
الى) بتصريح2تهم  يتقد وا  أ9  أعاله 
ب2ملحكمة) التج2ض1  السجل  قسم 
التج2ضية بمراكش داخل أجل يبتدئ)
 ن ت2ضيخ نشر االعال9 االول وينتهي في)
اليوم الخ2 س عشر  ن نشر االعال9)

الث2ني.
االعال9 الث2ني

عن ضئيس كت2بة الربط

85 مكرر

املحكمة التج2ضية بمراكش
بيع أصل تج2ض1

 لف ضقم : 2121/56
حس2ب عدد 3161

بمقت�سى عقد توثيقي  ؤخ بت2ضيخ)
بت2ضيخ و سجل  (2121  31) 2ضس)
 5)أبريل)2121)تحت املراجع الت2لية):
أ ر) (- (1127989 (: املداخيل) كن2ش 
توصيل) (،2121/24337 ب2ستخالص)
ب2عت) (2121842911149 األداء)
 »SACHA 37« املسم2ة) الشركة 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
والك2ئن) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)
قصيبة) بمراكش  االجتم2عي   قره2 
املقيدة) (،64 ضقم) تواضك  النح2س 
 71385 ضقم) التج2ض1  ب2لسجل 
ضقم) الجب2ئي  للتعريف  الح2 لة 
املوحد) التعريف  وضقم  (15311316
للشركة) (111313311111176
ذات) شركة  (»CASA KASBAH«
املسؤولية املحدودة في طوض الت2سيس)
والك2ئن) دضهم  (111.111 ضأسم2له2)
النح2س) قصيبة  بمراكش   قره2 

تواضك ضقم)64.
 جموع األصل التج2ض1 املستغل)
بمراكش) الك2ئن  للري2فة  كداض 
 64 ضقم) تواضك  النح2س  قصيبة 
عدد) التج2ض1  ب2لسجل  واملقيدة 
71385) ن السجل التحليلي وتحت)
الترتيبي) السجل  6157) ن  ضقم)
 L’ETOILE شع2ض) تحت  واملستغل 
 DU SUD MARRAKECH RIAD
SOLEIL)بثمن إجم2لي قدضه)251.111 

دضهم تم اإلبراء) نه في العقد.

الب2ئعة) الشركة  دائني  على 

 املذكوضة أعاله أ9 يتقد وا بتعرض2تهم

الى قسم السجل التج2ض1 ب2ملحكمة)

التج2ضية بمراكش داخل أجل يبتدئ)

 ن ت2ضيخ نشر االعال9 األول وينتهي في)

اليوم الخ2 س عشر  ن نشر االعال9)

الث2ني.

االعال9 الث2ني
عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

86 مكرر

املحكمة التج2ضية بمراكش

عقد تفويت  أصل تج2ض1 غير 
 سجل

 لف ضقم : 2121/57

حس2ب عدد 3169

 24 في) بمقت�سى عقد عرفي  ؤخ 

بمراكش) و سجل  (2121 أكتوبر)

بت2ضيخ)2)نوفمبر)2121)فوتت السيدة)

إله2م بنقزة بنت عمر الح2 لة لبط2قة)

 E516813 ضقم) الوطنية  التعريف 

النسيم) تجزئة  بـمراكش  والس2كنة 

الدوغي) للسيد  اسكجوض  (371 ضقم)

الس2كن) النبي  عبد  ابن  هش2م 

العرصة) دضب  (84 ضقم) بمراكش 

الروض الجديد.

الغير) التج2ض1  األصل  جميع 

الك2ئن) التج2ض1  السجل  في  املسجل 

بمراكش ضقم)51)الط2بق األول  ت2جر)

واملعد) املالح  ب2ب  املتحدة  الب2هية 

عن2صره) بجميع  التقليدية  للخي2طة 

بمبلغ) قوم  والذ1  واملعنوية  امل2دية 

161.111)دضهم.

املذكوض) الب2ئع  دائني  فعلى 

بتعرض2تهم يتقد وا  أ9   أعاله 

الى قسم السجل التج2ض1 ب2ملحكمة)

التج2ضية بمراكش داخل أجل يبتدئ)

 ن ت2ضيخ نشر االعال9 األول وينتهي في)

اليوم الخ2 س عشر  ن نشر االعال9)

الث2ني.

االعال9 الث2ني
عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

87 مكرر



10035 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

املحكمة التجارية بطنجة
 كتب التصفية والتسوية القر2ئية

إشع2ض بقفل  سطرة التصفية 
القر2ئية

في  واجهة شركة جيم ضيبيرو املغرب
ضقم السجل التج2ض1 : 19153

بت2ضيخ) الص2دض  الحكم  بمقت�سى 
ضقم) امللف  في  (2121 أبريل) (15
2121/8319/7)ضقم الحكم)2121/5 

قرت املحكمة التج2ضية بطنجة):
بقفل  سطرة) (: املوضوع) في 
في) املفتوحة  القر2ئية  التصفية 
 واجهة شركة جيم ضيبيرو املغرب  ع)

 2 يترتب على ذلك ق2نون2.
عن ضئيس كت2بة الربط

8

املحكمة التج2ضية بطنجة
  لف تفويت حظوظ  ش2عة

في أصل تج2ض1
 لف ضقم : 2121/28

 يعلن ضئيس  صلحة كت2بة الربط)
 ب2ملحكمة التج2ضية بطنجة أنه بمقت�سى
فبراير) (11 في) املؤضخ  العدلي  العقد 
املؤضخ) العدلي  العقد  وكذا  (2114
تم تفويت جميع) (2118 (12 (21 في)
الحصص املوضوثة في األصل التج2ض1)
بطنجة) والك2ئن  »االسك2«) املدعو)
9)واملسجل ب2لسجل) ش2ضع ف2س ضقم)
5538) ن طرف) التج2ض1 تحت ضقم)
الجب2ض1) السالم  عبد  املرحوم  وضثة 
عوض) بدو9  التن2زل  طريق  عن 
العربي) :) حمد  للس2دة) ب2لنسبة 
الجب2ض1) ونزهة  ((K54282( الجب2ض1)
 (K64341((1وليلى الجب2ض((K26892(
وأسم2ء) ((K84689( وسميرة الجب2ض1)
 الجب2ضK218398((1))وفريدة الجب2ض1
البيع) طريق  وعن  ((K53566(
الجب2ض1) دالل  لآلنسة  ب2لنسبة 
يوسف) السيد  )K575493)لف2ئدة 
التعريف) لبط2قة  الح2 ل  الجب2ض1 
وحددت) (K92527 ضقم) الوطنية 
 قيمة الحصص  وضوع التفويت في)
  161.166,16 قدضه) إجم2لي  في  بلغ 

دضهم.

التعرض2ت) جميع  فإ9  وعليه 

تقدم بكت2بة الربط بهذه املحكمة)

ابتداءا  ن) يو 2  (15 أجل) داخل 

84  ت2ضيخ النشر الث2ني طبق2 للفصل)

و 2 يليه  ن  دونة التج2ضة.
االعال9 الث2ني

عن))ضئيس كت2بة الربط

خديجة أقشوض

88 مكرر

املحكمة التج2ضية بطنجة

 لف تفويت أصل تج2ض1 عن طريق 

البيع

 لف عدد : 31/2121

كت2بة) ضئيس  صلحة  يعلن 

بطنجة) التج2ضية  ب2ملحكمة  الربط 

في) عقد  وثق  ؤضخ  بمقت�سى  انه 

عبد) السيد  ب2ع  (،2121/13/11

الح2 ل) زيوزيو  عي�سى  بن  الواحد 

 K7847عدد اإلق2 ة  لبط2قة 

ش2ضع صالح) (151 بطنجة) والس2كن 

ب2لسجل) واملسجل  األيوبي  الدين 

(،72896 التج2ض1 بطنجة تحت عدد)

الك2ئن) التج2ض1  األصل   جموع 

الدين) صالح  ش2ضع  (151 بطنجة)

 MBM شركة) لف2ئدة  األيوبي،)

DEVELOPPEMENT SARL)املسجلة)

ب2لسجل التج2ض1 بمراكش تحت عدد)

في شخص  مثله2 الق2نوني،) (18995

التج2ض1) األصل  قيمة  وحددت 

في  بلغ إجم2لي قدضه) البيع   وضوع 

ألف)) وخمسو9  ) 2ئت92  (251.111

دضهم.

التعرض2ت) جميع  فإ9  وعليه 

تقدم بكت2بة الربط بهذه املحكمة)

15)يو 2 ابتداء) ن ت2ضيخ) داخل أجل)

و 2) (84 للفصل) طبق2  الث2ني  النشر 

يليه  ن  دونة التج2ضة.

النشرة الث2نية
عن ضئيس كت2بة الربط

خديجة أقشوض

89 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
 لف ضقم : 2121/23
تحويل شخص طبيعي
 إلى شخص  عنو1

 بمقت�سى عقد عرفي  ؤضخ في))ف2تح
 أبريل)2121)تم تحويل الشخص الذاتي
لبط2قة) الح2 ل  جوا عي  فريدة 
 D 471286 ضقم) الوطنية  التعريف 
تحت) التج2ض1  ب2لسجل  واملسجلة 
ضقم)57352)إلى شخص  عنو1 تحت)
 PHARMACIE KORTOBA اسم)
في) شركة  (MEKNES SARL AU
طوض،)التأسيس الك2ئن  قره2 تجزئة)
قرطبة،)4)سكتوض)1)عم2ضة)29) كن2س)
وقد تم تقييم األصل التج2ض1 بقيمة)

1.411.111)دضهم.
لذلك فإ9 جميع التعرض2ت يجب)
ب2ملحكمة) الربط  بكت2بة  أ9 توضع 
التج2ضية بمراكش داخل أجل خمسة)
صدوض) ت2ضيخ  يو 2  ن  (15 عشر)

النشرة الث2نية.
النشرة األولى

عن ضئيس كت2بة الربط

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت
شعبة السجل التج2ض1
 لف ضقم : 12/2121

اعال9
كت2بة) ضئيس  صلحة  يعلن 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 
بت2ضودانت أنه بمقت�سى عقد تقديم)
فبراير) (24 األصل التج2ض1 املؤضخ في)
2121،)ب2ع السيد بكر يوسف أصله)
عن  قهى) عب2ضة  هو  الذ1  التج2ض1 
بثمن ق2ض  سجلة ب2لسجل التحليلي)
بت2ضودانت) االبتدائية  ب2ملحكمة 
 CAFE(تحت ضقم)12654)تحمل اسم
MARJANA) قره2 االجتم2عي بش2ضع)
أوالد) املحمد1  حي  الخ2 س   حمد 
ت2يمة ت2ضودانت لف2ئدة السيدين عبد)
الرحيم) وعبد  الهواض1  ايت  العزيز 
املسجلة ب2لسجل التج2ض1) (. بوعنبة)
التحليلي) ب2لسجل  املحكمة  بهذه 
عن2صره) بجميع  (12654 ضقم) تحت 
جميع) فإ9  وعليه  واملعنوية  امل2دية 

الربط) لكت2بة  تقدم  التعرض2ت 
بهذه املحكمة شعبة السجل التج2ض1)
يو 2 املوالية للنشرة) (15 داخل أجل)

الث2نية.
النشرة الث2نية

عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

24 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالصويرة
 كتب السجل التج2ض1
عقد بيع أصل تج2ض1

 لف عدد  : 41/2121
حس2ب ضقم : 1339

السجل التج2ض1 : 6648 
إ9 ضئيس كت2بة الربط ب2ملحكمة)
أسفله) املوقع  ب2لصويرة  االبتدائية 

يصرح):
توثيقي) عقد  بمقت�سى  أنه 
الد9) ذ/نوض  طرف  املحرض  ن 
واملؤضخ) ب2لصويرة  امل2كوض1  وثق 
عنه) واملؤدى  (،2121 فبراير) (7 في)
بت2ضيخ) ب2لصويرة  التسجيل  ضسوم 
ضقم) تحت  (،2121 فبراير) (14

.OR:RE2020-0001735-11064
 ALAIN GUY LILIAN ب2ع السيد)
فرن�سي الجنسية،) زداد) (،FILLAUD
والح2 ل) (1948 فبراير) (8 بت2ضيخ)
ضقم) تحت  ب2ملغرب  اإلق2 ة  لشه2دة 

.N111417
عن2صره) بجميع  التج2ض1  االصل 
 12 برقم) والك2ئن  واملعنوية  امل2دية 
ويستغل) الصويرة،) السق2لة  زنقة 
و طعم)،) ) قهى  نش2ط) ملم2ضسة 
املسجل ب2لسجل التج2ض1 ب2ملحكمة)
االبتدائية ب2لصويرة تحت ضقم)6648 
دضهم لف2ئدة) (5275251 بثمن قدضه)
 STE GROUPE املسم2ة) الشركة 
شخص  مثله2) في  (TAROS SARL

الق2نوني.
وعليه فعلى دائني الب2ئع املذكوض)
إلى  كتب) بتعرض2تهم  يتقد وا  أ9 
السجل التج2ض1 بهذه املحكمة داخل)
أجل يبتدئ  ن ت2ضيخ نشر هذا اإلعال9)
األول وينتهي في اليوم الخ2 س عشر)

 ن نشر اإلعال9 الث2ني.
االعال9 الث2نية

عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

25 مكرر
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املحكمة  االبتدائية بآزرو
تلق2ه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األست2ذ أبو خ2لد زهير  وثق بمدينة)

(،2121 ديسمبر) (25 بت2ضيخ) أزضو 

الح2 ل) السيد  حمد  هداو1  فإ9 

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

 551 برقم) الس2كن  (DA51958

قد فوت) بقعة أغب2ل أحداف أزضو،)

املتكو9  ن) التج2ض1  األصل  جميع 

» قهى فلوضونس«)  قهى تحت اسم)

تحت) التج2ض1  السجل  في  واملسجل 
 551 ازضو) عي9  الك2ئن  (،1516 ضقم)
ضقم أغب2ل،)للسيد عبد  بروكي الغني)

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 
ش2ضع) ب  الس2كن  (،DA1356 ضقم)

عي9) (،84 الث2ني ضقم) الث2ني الحسن 

اللوح الحسن ا84،)اللوح بثمن قدضه)

311.111)دضهم.

وعليه وطبق2 للم2دة)84) ن  دونة)

التج2ضة،)فإ9 كل تعرض يجب ايداعه)

داخل أجل)15)يو 2  ن ت2ضيخ اإلشه2ض)

الث2ني.

لدى) املخ2برة  تحديد  ل  تم 

املحكمة بأزضو.

اإلعال9 الث2ني
عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

26 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
 لف إشه2ض بيع أصل تج2ض1

عدد : 13/2121.

حس2ب خصو�سي عدد : 17423.

املوضوع : طلب إشه2ض بيع نصف 
أصل تج2ض1 على الشي2ع

بمقت�سى عقد  وثق حرض بمكتب)

الحررتي  حمد  وثق) األست2ذ 

19) 2ضس) بت2ضيخ) القنيطرة  بمدينة 

2121،)ب2ع)

 Monsieur(El(Gadi(Mohamed(;

Marocain CIN : G528945

نصف األصل التج2ض1 اململوك له)

أوالد اوجيه) (: على الشي2ع الك2ئن ب)

(- أ) بلوك  (441 ضقم) الث2ني  الشطر 

القنيطرة.

املالبس) لبيع  :) حل  املستغلة)

الج2هزة.

لدى) التج2ض1  ب2لسجل  واملقيد 

ب2لقنيطرة تحت) االبتدائية  املحكمة 

ب) تقديره  تم  والذ1  (75792 عدد)

 EL-KAOUN(دضهم لف2ئدة (281111

ALI(;(Marocain(CIN(:(C635393

أعاله) املذكوض  الب2ئع  دائني  فعلى 

أ9 يتقد وا بتعرضهم لدى املحكمة)

 15 االبتدائية ب2لقنيطرة داخل أجل)

يو 2 ابتداء) ن ت2ضيخ النشرة الث2نية)

طبق2 للفصل)84) ن  دونة التج2ضة.

النشرة الث2نية
عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

كوثر الش2و1

93 مكرر 

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التج2ض1

 لف عدد : 2121/15

حس2ب عدد : 7193

بيع أصل تج2ض1

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 

بكت2بة) واملودع  (،2121 فبراير) (7

(،2121 19) 2ضس) بت2ضيخ) الربط 

الح2 ل) احمد  كسك2  السيد  ب2ع 

  J81737 الوطنية) التعريف  لبط2قة 

 STE ELKABIR(لشركة الكبير نيكوص

ذات) شركة  (NEGOCE SARL AU

 سؤولية  حدودة في شخص  مثله2)

الكبير) الكريم  عبد  السيد  الق2نوني 

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.JB362994

على  املنصب  التج2ض1  األصل 

اإل 2م  قب2لة  سجد  الك2ئن  املحل 

الش2لي  حي  بيوكرى  بمركز  الجزولي 

ب2ه2، واملسجل  ايت  عم2لة اشتوكة 

املحكمة  لدى  التج2ض1  ب2لسجل 

االبتدائية ب2نزك92 تحت عدد 16321 

عن2صره  بجميع  التحليلي  ب2لسجل 

بثمن اجم2لي قدضه  امل2دية واملعنوية 

151.111 دضهم.

ضئيس  السيد  يعلن  عليه  وبن2ء 

ذ1  لكل  الربط  كت2بة   صلحة 

البيع  على  التعرض2ت  أ9   صلحة 

هذه  ضبط  بكت2بة  تودع  املذكوض 

املحكمة داخل أجل أقص2ه 15 يو 2 

للم2دة  الث2نية طبق2  للنشرة  املوالية 

84  ن  دونة التج2ضة.

النشرة األولى
ضئيس  صلحة كت2بة الربط

116 مكرر

املحكمة االبتدائية ب2نزك92

شعبة السجل التج2ض1

 لف عدد : 2121/16

حس2ب عدد : 7145

تقديم أصل تج2ض1 حصة في شركة

بمقت�سى تقرير  راقب الحس2ب2ت)

قدم) (،2121 فبراير) (18 في) املؤضخ 

 BAICH ب2يش) ابراهيم  السيد 

الح2 ل لبط2قة التعريف) (BRAHIM

التج2ض1) األصل  (JB43111 الوطنية)

املسجل تحت ضقم)4142 الك2ئن بحي 

أيت  لول  الرئيسية  الطريق  توهمو 

 RIAD املدعوة  الشركة  في  كحصة 

شركة   TOUHMOU SARL AU

الشريك  ذات  املسؤولية،   حدودة 

االجتم2عي  والك2ئن  قره2  الوحيد 

أعاله  إليه  املش2ض  العنوا9  بنفس 

بثمن إجم2لي قدضه 6.111.111 دضهم 

حسب تقرير الخبير.

ضئيس  السيد  يعلن  عليه  وبن2ء 

ذ1  لكل  الربط  كت2بة   صلحة 

 صلحة أ9 التعرض2ت على التقديم 

هذه  ضبط  بكت2بة  تودع  املذكوض 

املحكمة داخل أجل أقص2ه 15 يو 2 

للم2دة  الث2نية طبق2  للنشرة  املوالية 

84  ن  دونة التج2ضة.

النشرة األولى
عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

117 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية ب2نزك92
شعبة السجل التج2ض1
 لف عدد : 18/2121
حس2ب عدد : 7239

إعال9 عن إشه2ض تفويت أصل تج2ض1
في) شراء) ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
طرف) املنجز  ن  (2119 أكتوبر) (23
عبد) وذ.) ق2سمي  ذ.) حمد  العدال9 
الربط) بكت2بة  واملودع  ضبيل  العزيز 

بت2ضيخ)31) 2ضس)2121.
بوشيخة) لحسن  السيد  فوت 
الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

 .J819977
السند1) الع2لي  عبد  للسيد 
الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.JB436737
املنصب) التج2ض1   جموع األصل 
املداضس) بزنقة  الك2ئن  املحل  على 
واملسجل) انزك92،) 81) كرض  ضقم)
املحكمة) لدى  التج2ض1  ب2لسجل 
اإلبتدائية ب2نزك92 تحت عدد)23118 
عن2صره) بجميع  التحليلي  ب2لسجل 
بثمن إجم2لي قدضه) امل2دية واملعنوية 

811111.11)دضهم.
ضئيس) السيد  يعلن  عليه  وبن2ء)
ذ1) لكل  الربط  كت2بة   صلحة 
 صلحة أ9 التعرض2ت على التفويت)
هذه) ضبط  بكت2بة  تودع  املذكوض 
15)يو 2) املحكمة داخل أجل أقص2ه)
للم2دة) الث2نية طبق2  للنشرة  املوالية 

84) ن  دونة التج2ضة.
النشرة األولى

إ ر2ء
ضئيس  صلحة كت2بة الربط

118 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية ب2نزك92
شعبة السجل التج2ض1
 لف عدد : 19/2121
حس2ب عدد : 7291

إعال9 عن إشه2ض تفويت أصل تج2ض1
في) توثيقي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 
طرف) املنجز  ن  (2121 أبريل) (15
املوثق ذ.أحمد املثوق واملودع بكت2بة)

الربط بت2ضيخ)23)أبريل)2121.
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سكينة  صدق) السيدة  فوتت 

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 لة 

 .CD313743

للسيدة  ن2ل  سعود1)

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.BE852486

املنصب) التج2ض1  األصل  جموع 

ابن) صيدلية  املسم2ة  الصيدلية 

 1 عم2ضة) (4 برقم) الك2ئنة  الهيثم 

الجه2دية) الدشيرة  املسر   شروع 
التج2ض1) ب2لسجل  واملسجل  انزك92،)

ب2نزك92) اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت عدد)46326)ب2لسجل التحليلي)

واملعنوية) امل2دية  عن2صره  بجميع 

 611111.11 قدضه) إجم2لي  بثمن 

دضهم.

ضئيس) السيد  يعلن  عليه  وبن2ء)

ذ1) لكل  الربط  كت2بة   صلحة 

 صلحة أ9 التعرض2ت على التفويت)

هذه) ضبط  بكت2بة  تودع  املذكوض 

15)يو 2) املحكمة داخل أجل أقص2ه)

للم2دة) الث2نية طبق2  للنشرة  املوالية 

84) ن  دونة التج2ضة.
النشرة األولى

إ ر2ء

ضئيس  صلحة كت2بة الربط

119 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية ب2نزك92
شعبة السجل التج2ض1

 لف عدد : 17/2121

حس2ب عدد : 7163

إعال9 عن إشه2ض 
تفويت أصل تج2ض1

بمقت�سى عقد توثيقي  ؤضخ في)18 

واملنجز  ن طرف ذ.) (2121 ديسمبر)

فيصل لسال ي  وثق بأك2دير واملودع)

بكت2بة ضبط هذه املحكمة بت2ضيخ)29 

 2ضس)2121)ب2ع السيد سعيد ابوزلو)

الوطنية))) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

جم2ل) كريم  للسيد  (JB193562

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.JA58314

بش2ضع) الك2ئن  التج2ض1  األصل 

الدشيرة) و573) (572 بئر انزضا9 ضقم)

ب2لسجل) واملقيد  انزك92،) الجه2دية 

التج2ض1 ب2ملحكمة اإلبتدائية ب2نزك92)

عن2صره) بجميع  (35811 ضقم) تحت 

بثمن إجم2لي قدضه) امل2دية واملعنوية 

411111.11)دضهم.

ضئيس) السيد  يعلن  عليه  وبن2ء)

ذ1) لكل  الربط  كت2بة   صلحة 

 صلحة أ9 التعرض2ت على التفويت)

هذه) ضبط  بكت2بة  تودع  املذكوض 

15)يو 2) املحكمة داخل أجل أقص2ه)

للم2دة) الث2نية طبق2  للنشرة  املوالية 

84) ن  دونة التج2ضة

النشرة الث2نية
إ ر2ء)

ضئيس  صلحة كت2بة الربط

94 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
 لف ضقم : 2121/15

حس2ب ضقم : 19278
إعال9 عن بيع أصل تج2ض1

ادضيس) عقد  وثق  بمقت�سى 

 2121 ين2ير) (25 في) فت2حي  ؤضخ 

ب2ع) (2121 11)فبراير) و سجل بت2ضيخ)

السيد جم2ل اخرفي الح2 ل لبط2قة)

 A569861 ضقم) الوطنية  التعريف 

الح2 ل) الهواض1  أيوب  السيد  إلى 

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 
M554881) جموع األصل التج2ض1)

 15, LOTISSEMENT (: ب) الك2ئن 
املزاول) (LAAROUSSI EL JADIDA

فيه نش2ط)PHARMACIE)تحت اسم)

 PHARMACIE AL IMAM MALIK

والكيفية) الشروط  حسب  وذلك 

املذكوضة في العقد.

تقبل) التعرض2ت  فإ9  وعليه 

االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط  بكت2بة 

يو 2  ن) (15 أجل) داخل  ب2لجديدة 

ت2ضيخ النشرة الث2نية.

النشرة األولى
املشرف على  صلحة السجل التج2ض1

15 مكرر

املحكمة االبتدائية ب2لجديدة

 لف ضقم : 2121/18

حس2ب ضقم : 19641
إعال9 عن بيع أصل تج2ض1

في) عرفي  ؤضخ  عقد  بمقت�سى 

بت2ضيخ) و سجل  (2121 18) 2ضس)

السيد) ب2ع  (2121 سبتمبر) (17

لبط2قة) الح2 ل  العم2ض1  ابراهيم 

التعريف الوطنية ضقم)M31757))إلى)

الح2 ل) ( اويس) الع2طي  السيد عبد 

 MA التعريف الوطنية ضقم) لبط2قة 

113114) جموع األصل التج2ض1 ذو)

الك2ئن) (644 ضقم) التج2ض1  السجل 

 ROUTE DE CASABLANCA ( (: ب)

 CENTRE BIR JDID EL JADIDA

 MARCHAND نش2ط) فيه  املزاول 

وذلك) (D’EPICERIE( EN( DETAIL

املذكوضة) والكيفية  الشروط  حسب 

في العقد.

تقبل) التعرض2ت  فإ9  وعليه 

االبتدائية) ب2ملحكمة  الربط  بكت2بة 

يو 2  ن) (15 أجل) داخل  ب2لجديدة 

ت2ضيخ النشرة الث2نية.

النشرة األولى
املشرف على  صلحة السجل التج2ض1

16 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
 لف ضقم : 2121/17

حس2ب ضقم : 11788
إعال9 عن تقديم  أصل تج2ض1 

حصة في شركة
عرفي  ؤضخ) عقد  بمقت�سى 

تقديم) تم  (2121 أبريل) ف2تح  بت2ضيخ 

للسيد) اململوك  التج2ض1  األصل 

ل.ب.ت.و) الح2 ل  املصطفى  ضفيق 

ب2لسجل) واملسجل  ( (X235312 ضقم)

ب2ملحكمة) (34162 ضقم) التج2ض1 

في) كحصة  ب2لخميس2ت  االبتدائية 

 DELTA RAFIK SARL AU الشركة)

وهي شركة في طوض التأسيس،)بجميع)

واملقدض) واملعنوية  امل2دية  عن2صره 

بثمن)11252979.62)دضهم.

أ9) يجب  التعرض2ت  فإ9  لذلك 

ب2ملحكمة) الربط  بكت2بة  ( توضع)

أجل) داخل  ب2لخميس2ت  االبتدائية 
ت2ضيخ صدوض) يو 2  ن  خمسة عشر 

النشرة))الث2نية.

النشرة األولى
عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

17 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم التنفيذ املدني بني  الل

 لف : التنفيذ
ضقم : 481-21  واصلة ل 18-2184

لف2ئدة :  حمد  عرير و ن  عه
ينوب عنه : األست2ذ توغرائي عبد هللا 

املح2 ي بهيئة بني  الل
ضد : ح2دة  هلول و ن  عه2

إعال9 عن بيع عق2ض ب2ملزاد العلني

كت2بة) ضئيس  صلحة  يعلن 

الربط لدى املحكمة االبتدائية بني)

 الل أنه بت2ضيخ)29)يونيو)2121)على)

الس2عة الواحدة بعد الزوال بق2عة)

بيع) سيقع  املحكمة  بهذه  البيوع2ت 

ب2ملزاد العلني للعق2ض الذ1 عب2ضة عن)

جميع الداض الك2ئنة ببي2ض الصو عة)
تتكو9) بني  الل  (17 ضقم) (1 زنقة)

وص2لة) و طبخ  بيتي9  به  سفلي   ن 

به) أول  وط2بق  وكولواض  و رح2ض 

ثالث بيوت و طبخ و رح2ض و راح)

تبلغ) وسترة  بيت  به  وسطح  وحم2م 

حدد) وقد  م  م  (81 حوالي)  س2حته2 

العق2ض  ن) لبيع  االفتت2حي  الثمن 

طرف الخبير في  بلغ)541.111)دضهم)

خمسم2ئة وأضبعو9 ألف دضهم.

وعلى  ن ضست عليه املزايدة أ9)

يؤد1 الثمن فوضا  ع زي2دة)3%)واجب)

الخزينة الع2 ة.

يمكن) املعلو 2ت  وللمزيد  ن 

االتص2ل بقسم التنفيذات القر2ئية)

دفتر) على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
ضئيس  صلحة كت2بة الربط

ص2لح  سرق

18
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املحكمة االبتدائية ببني  الل
قسم التنفيذ املدني بني  الل

 لف : التنفيذ
ضقم : 21/6111/58

لف2ئدة : ح2دة حسيني
ضد : عالل حسيني و ينة حسيني
إعال9 عن بيع عق2ض ب2ملزاد العلني

كت2بة) ضئيس  صلحة  يعلن 
الربط لدى املحكمة االبتدائية بني)
على) (2121 يوليو) (6  الل أنه بت2ضيخ)
الس2عة الواحدة بعد الزوال بق2عة)
بيع) سيقع  املحكمة  بهذه  البيوع2ت 
عب2ضة) الذ1  للعق2ض  العلني  ب2ملزاد 
سفلي) ط2بق  تتكو9  ن  بن2ية  عن 
22.51) تر  ربع) على  س2حة) ق2ئم 
ويتكو9  ن  طبخ وبيت دضج للط2بق)
العلو1 وط2بق علو1 أول ق2ئم على)
39.51) تر  ربع يتكو9  ن)  س2حة)
الط2بق) على  س2حة  ق2ئمي9  بيتي9 
على) ق2ئمة  بن2يته  وص2و9  السفلي 
ق2ئم على) الدك2كي9 وسطح   س2حة 
بيت) على  ويشتمل  (39.51  س2حة)
ودوش و رح2ض وس2حة غير  غط2ة)
والك2ئنة بحي املرابطي9 ش2ضع العيو9)
وقد) بني  الل  (126 ضقم) (1 الزنقة)
العق2ض) لبيع  االفتت2حي  الثمن  حدد 
 214.375 في  بلغ) الخبير   ن طرف 
دضهم  2ئت92 وأضبعة آالف وثالثم2ئة)

وخمسة وسبعو9 دضهم.
وعلى  ن ضست عليه املزايدة أ9)
يؤد1 الثمن فوضا  ع زي2دة)3%)واجب)

الخزينة الع2 ة.
يمكن) املعلو 2ت  وللمزيد  ن 
االتص2ل بقسم التنفيذات القر2ئية)
دفتر) على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
ضئيس  صلحة كت2بة الربط

19

املحكمة االبتدائية بتاوريرت
 لف ضقم 11/2121

بيع أصل تج2ض1
األصل) شراء) عقد  بمقت�سى 
 2121 ديسمبر) (29 بت2ضيخ) التج2ض1 
اكريم) السيد  ب2ع  بموجبه  والذ1 
(،FC 7524 ت) ب  ل  الح2 ل  توض1 

للسيد عبد الق2دض قرووني الح2 ل ل)

ب ت و ضقم)FC 7797) جموع األصل)

التج2ض1 الك2ئن ب2ملنزل املوجود بش2ضع)
بئر انزضا9 حي النخلة ضقم)95)العيو9)

ب2لسجل) املسجل  سيد1  لوك 

تحت) ت2وضيرت  ب2بتدائية  التج2ض1 

ضقم)1468)وذلك بثمن قدضه)311.11 

دضهم ثالث  2ئة ألف دضهم.

لذلك فإ9 جميع التعرض2ت يجب)

ب2ملحكمة) الربط  بكت2بة  أ9 توضع 

أجل) داخل  بت2وضيرت  االبتدائية 

ت2ضيخ) يو 2  ن  أقص2ه خمسة عشر 

صدوض النشر الث2ني.

النشرة األولى
عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

20 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيفلت
بيع أصل تج2ض1

 لف ضقم : 2/2121

حس2ب ضقم : 2282

بت2ضيخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

السيدة) تن2زلت  (2121/16/31

للبط2قة) الح2 لة  اضهوني  افطيمو 

للسيد) (XA33315 (: ضقم) الوطنية 

ضقم) ب.ت.و  ل  الح2 ل  خ2لد  الوكي 
التج2ض1) األصل  عن  (،XA118727

تيفلت،) (9 ضقم) بدك92  الك2ئن 

عدد) تحت  اإل ر2ء) واملصحح 

اإلداضية) امللحقة  بسجل  (21/2677

األولى بت2ضيخ)2121/16/31)واملسجل)

بقب2ضة الررائب) (1821 تحت عدد)

بتيفلت بت2ضيخ)2121/13/11،)بجميع)

عن2صره امل2دية واملعنوية بثمن قدضه)

81.111))ثم2نو9 ألف دضهم).

لذلك فإ9 جميع التعرض2ت يجب)

ب2ملحكمة) الربط  بكت2بة  أ9 توضع 

االبتدائية بتيفلت داخل أجل خمسة)

النشرة) ت2ضيخ صدوض  يو 2  ن  عشر 

الث2نية.

النشرة األولى
عن ضئيس  صلحة كت2بة الربط

27 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
 لف ضقم : 11/2121

حس2ب : 33647
إعال9 عن تفويت أصل تج2ض1

بمقت�سى العقد التوثيقي املنعقد)
الشرق2و1،) نج2ة  األست2ذة  بمكتب 
12) 2ضس) بت2ضيخ) ب2لرب2ط   وثقة 
بت2ضيخ) ب2لرب2ط  املسجل  (،2121
اإليداع) سجل  (2121 22) 2ضس)
أ ر) (،212111118272146 ضقم)
توصيل ضقم) (،9262/2121 ب2لقبض)
السيدة) ب2عت  (212137262166
بسال،) الس2كنة  سن2ء،)  نصوض1 
املكينسية،) (15 ضقم) بال ي9  تجزئة 
لبط2قة) الح2 لة  الجنسية  غربية 
(،A 436694 التعريف الوطنية ضقم)
 2129/14/21 غ2ية) إلى  ص2لحة 
الس2كنة) للسيدة  هليل  2جدة،)
 2 النهرة) حي  (27 ضقم) ب2لرب2ط 
الجنسية  غربية،) الهن2ء،) تجزئة 
الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 لة 
غ2ية) إلى  ص2لحة  (CB 83958 ضقم)
األصل) 2131،) جموع  أكتوبر) (24
عن  حل) عب2ضة  هو  الذ1  التج2ض1 
املتواجد) ق2ض،) بثمن  املأكوالت  لبيع 
ضقم) ش2ضع  ديونة  بط2نة،) بسال 
 JNANE( D’OR التج2ض1) اسمه  (،11
السيدة) له  كم2لكة  سجلت  والذ1 
في السجل التج2ض1،)  نصوض1 سن2ء)
لدى املحكمة االبتدائية بسال تحت)
التحليلي ضقم) ب2لسجل  (46154 ضقم)
(،28811131 املنهي) للرسم  التعريف 
ضقم) تحت  الرريبي  سجل  تعريفه 
25151638)وذلك بثمن قدضه  2ئت92)

وسبعو9 ألف دضهم)271.111.
بكت2بة) الق2نوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 
ضقم) تحت  (،2121 أبريل) (22 بت2ضيخ)

.2121/2797
فعلى دائني الب2ئعة املذكوضة أعاله)
قسم) إلى  بتعرض2تهم  يتقد وا  أ9 
السجل التج2ض1 ب2ملحكمة االبتدائية)
ت2ضيخ) يبتدئ  ن  أجل  داخل  بسال 
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعال9  نشر 
الخ2 س عشر  ن نشر اإلعال9 الث2ني.

النشرة األولى
ضئيس كت2بة الربط

31 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالراشدية
 صلحة السجل التج2ض1
 لف ضقم : 1725/1985

D/21/2721 : حس2ب ضقم
بيع  أصل تج2ض1

حرض  ن) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
املوثق) الوزاني  أحمد  األست2ذ  طرف 

ب2لرب2ط بت2ضيخ)31) 2ضس)2121.
العق2ضية) الشركة  ق2 ت 
بمسيره2) بأضفود  مثلة  والسي2حية 
للبط2قة) الح2 ل  زاكي  ح2تم  السيد 
(،FA28768 ضقم) للتعريف  الوطنية 
بتفويت األصل التج2ض1 املشتمل على)
أضفود) اسم  تحت  واملستغل  فندق 
ضي2ض الك2ئن بش2ضع  وال1 اسم2عيل)
ب2لسجل) واملقيد  الراشدية  أضفود 
اإلبتدائية) ب2ملحكمة  التج2ض1 
إلى) (،1725 عدد) تحت  ب2لراشدية 
 MADAEF الشركة املسم2ة  ريف)
قرقر1) ضشيد  ب2لسيد  حمد   مثلة 
للتعريف) الوطنية  للبط2قة  الح2 ل 
اإليداع) وسيتم  (،BK113395 ضقم)
اإلبتدائية) ب2ملحكمة  الق2نوني 

ب2لراشدية.
 15 وستقبل التعرض2ت إلى غ2ية)

يو 2  ن ت2ضيخ صدوض اإلعال9 الث2ني.
اإلعال9 األول

عن ضئيس كت2بة الربط

مكرر 120

املحكمة  اإلبتدائية بتازة
 صلحة كت2بة الربط

عدد : 799/2
إعال9 قر2ئي

كت2بة) ضئيس  صلحة  يعلن 
بت2زة) اإلبتدائية  ب2ملحكمة  الربط 
األخير) ضبيع  (3 ظهير) على  بن2ء) أنه 
والفصلي9) ((1936 يونيو) (23(  1355
اإللتزا 2ت) ق2نو9  و382) ن  (381
امل2لية) املب2لغ  جميع  فإ9  والعقود،)
الخصوصية) ب2لحس2ب2ت  املودعة 
واملتق2د ة بم�سي)15)سنة عن ت2ضيخ)
أجريت) إيداع  أو  عملية صرف  آخر 
في) وترمينه2  إحص2ئه2  تم  قد  عليه2 
قوائم تفصيلية بلغت نسخة  نه2 إلى)
اإلبتدائية) ب2ملحكمة  الع2 ة  الني2بة 
 518996.15 بت2زة والب2لغ  جموعه2)

دضهم2.
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وعلى كل  ن له الحق في سحب)

أو استرج2ع  بلغ  ن املب2لغ الس2لفة)

كت2بة) بمصلحة  يتصل  أ9  الذكر 

الربط ب2ملحكمة اإلبتدائية بت2زة في)

أجل ال يتعدى ستة أشهر ابتداء) ن)

ت2ضيخ النشر وعند  روض األجل املذكوض)

الحس2ب2ت) في  املودعة  املب2لغ  تصير 

الخصوصية املتق2د ة كسب لخزينة)

تحويله2) على  وسيعمل  الدولة،)

للخزينة الع2 ة طبق2 للق2نو9).
اإل ر2ء

ضئيس  صلحة كت2بة الربط

121 

محكمة االستئناف بفاس

 لف جن2ئي ضقم 2121/2641/65

 لخص الحكم أو القراض

اإلسم الع2ئلي):)القر ود1.

اإلسم الشخ�سي):)عمر.

ابن):) حمد.

وأ ه):)حبيبة بنت الزايد1.

 1998/11/12 (: بت2ضيخ) املولود 

بت2ون2ت.

بدواض داض له2ضا بوع2دل) (: الس2كن)

ت2ون2ت.

حكم عليه بت2ضيخ):)2121/12/11 

 ن طرف غرفة الجن2ي2ت بف2س.

وبعد) السرقة  جنحة  (: أجل)  ن 

بجنحة) الوق2ئع  ب2قي  تكييف  إع2دة 

التهديد ب2ضتك2ب جن2ية طبق2 للفصل)

425) ن الق2نو9 الجن2ئي..

 (16( بستة) ذلك  عن  و ع2قبته 

أشهر حبس2  وقوف التنفيذ وغرا ة)

دضهم  ع الص2ئر) (511 ن2فذة قدضه2)

واإلجب2ض في األدنى.

حرض بف2س بت2ضيخ):)2121/12/26.
الرئيس

 مثل الني2بة الع2 ة

ك2تب الربط

21

 حكمة االستئن2ف بف2س

 لف جن2ئي ضقم 2121/2613/13

 لخص الحكم أو القراض

اإلسم الع2ئلي):)زضيوح.

اإلسم الشخ�سي):)عبد الوه2ب.

ابن):) حمد.

وأ ه):)ف2طنة بنت  حمد.

 2115/12/19 (: بت2ضيخ) املولود 

بف2س.
بالد) (15 بلوك) (5 ضقم) (: الس2كن)

الفتوح) ب2ب  الط2هريي9  بنمخلوف 

ف2س.

حكم عليه بت2ضيخ):)2121/13/11 

ألحداث)) الجن2ي2ت  غرفة  طرف   ن 

بف2س.

 ن أجل جن2ية السرقة املوصوفة)

واستعم2ل) والكسر  والليل  ب2لتعدد 

 ف2تيح  زوضة دو9 ظرف الكسر.

و ع2قبته عن ذلك بسنة واحدة)

حبس2 ن2فذا وتحميله الص2ئر بواسطة)

وليه الق2نوني واإلجب2ض في األدنة.

حرض بف2س بت2ضيخ):)2121/14/16.
الرئيس

 مثل الني2بة الع2 ة

ك2تب الربط

22

 حكمة االستئن2ف بف2س

 لف جن2ئي ضقم 2121/2642/38

 لخص الحكم أو القراض

اإلسم الع2ئلي):)لهريو1.

اإلسم الشخ�سي):) روا9.

ابن):)ابراهيم.

وأ ه):) يمونة بنت  حمد.

 14/18/1996 (: بت2ضيخ) املولود 

ب2وط2ط)-)الح2ج.

ب2شوية) الزيتو9  حي  (: الس2كن)

أوط2ط الح2ج عم2لة بومل92 بميسوض.

حكم عليه بت2ضيخ):)2121/11/17 

 ن طرف غرفة الجن2ي2ت بف2س.

وهتك) بق2صر  التغرير  أجل   ن 

إع2دة) بعد  عنف  بدو9  عرضه2 

التكييف طبق2 للفصلي9)475)و)484 

 ن الق2نو9 الجن2ئي.

ب2لحبس) ذلك  عن  و ع2قبته 
الن2فذ ملدة سنة واحدة  ع تحميله)

الص2ئر واإلجب2ض في األدنى.
حرض بف2س بت2ضيخ):)2121/11/18.

الرئيس

 مثل الني2بة الع2 ة

ك2تب الربط
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 حكمة االستئن2ف بف2س
 لف جن2ئي ضقم 2121/2641/14

 لخص الحكم أو القراض
اإلسم الع2ئلي):)البوزكر1 اإلدضي�سي.

اإلسم الشخ�سي):)بوشتى.
ابن):)بوشتى.

وأ ه):)حليمة بنت العربي.
بموال1) (1993 (: بت2ضيخ) املولود 
يعقوب الس2كن):)ضقم الداض)5)الزنقة)

4)بالد الش2 ي دواض الطلبة ف2س.
حكم عليه بت2ضيخ):)2121/12/25 

 ن طرف غرفة الجن2ي2ت بف2س.
بق2صر) التغرير  جن2ية  أجل   ن 
عرضه2) بهتك  التكييف  إع2دة  وبعد 

بدو9 عنف  ع االفتر2ض.
 (12( و ع2قبته عن ذلك بسنتي9)
وتحميله) التنفيذ  حبس2  وقوف 

الص2ئر واإلجب2ض في األدنى.
حرض بف2س بت2ضيخ):)2121/13/25.

الرئيس

 مثل الني2بة الع2 ة

ك2تب الربط

24

 حكمة االستئن2ف بف2س
 لف جن2ئي :ضقم : 81/2639/2121

 لخص الحكم أو القراض
اإلسم الع2ئلي):)اجريف).

اإلسم الشخ�سي):)شفيق.
ضقم اإلعتق2ل):

ابن  حمد))وأ ه كنزة بنت ا حمد
املولود بت2ضيخ)1988.

سيد1) هواضة  بدواض  (: الس2كن)
حكم) ت2ون2ت  ب2 حمد  قرية  الع2بد 
2121) ن) فبراير) (15 بت2ضيخ) عليه 
بف2س  ن) الجن2ي2ت  غرفة  طرف 
عنه) الن2تج  اإلغتص2ب  جن2ية  أجل 
ذلك) عن  و ع2قبته  اإلفتر2ض 
ن2فذا) حبس2  ((12( اثني9) بسنتي9 

وتحميله الص2ئر واإلجب2ض في األدنى.
الرئيس):

 مثل الني2بة):

ك2تب الربط

122 

 حكمة االستئن2ف بف2س
 لف جن2ئي):)

ضقم):)2121/2639/58

 لخص الحكم أو القراض
اإلسم الع2ئلي):)فتح هللا).

اإلسم الشخ�سي):)عبد السالم.

ضقم اإلعتق2ل):

بنت) سعيدة  وأ ه  ( ابن  حمد)

 حمد املولود بت2ضيخ)1987)بف2س.

الس2كن):)برقم)1131)حي الجديد)

بت2ضيخ) عليه  حكم  ف2س  زواغة 

غرفة) طرف  2121) ن  8) 2ضس)

الجن2ي2ت بف2س  ن أجل جن2ية هتك)

اإلخالل) وجنحتي  ب2لعنف  العرض 

و ع2قبته) والعنف  ب2لحي2ء) العلني 

عن ذلك بسنتي9 اثني9))12)) وقوف)

التنفيذ وتحميله الص2ئر واإلجب2ض في)

األدنى.
الرئيس):

 مثل الني2بة):

ك2تب الربط

123

 حكمة االستئن2ف بف2س
 لف جن2ئي):)

ضقم):)2121/2613/86

 لخص الحكم أو القراض
اإلسم الع2ئلي):)أوعي�سى).

اإلسم الشخ�سي):) حمد.

ضقم اإلعتق2ل):...

وأ ه نجية بنت احمد) ( ابن عقى)

املولود بت2ضيخ)31)يوليو)2112)بف2س.

حي املسيرة) (41 ب2لرقم) (: الس2كن)

ين2ير) (25 ف2س حكم عليه بت2ضيخ) (2

الجن2ي2ت) غرفة  طرف  2121) ن 

جريمتي) أجل  بف2س  ن  لألحداث 

واإلبتزاز) ب2لعنف  العرض  هتك 

و ع2قبته عن ذلك بسنة واحدة))11) 

دو9) الص2ئر  وتحميله  ن2فذا  حبس2 

إجب2ض.
الرئيس):

 مثل الني2بة):

ك2تب الربط

124 
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 حكمة االستئن2ف بف2س

  لف جن2ئي استئن2في
ضقم 2121/2611/366

 لخص الحكم أو القراض

اإلسم الع2ئلي):)لغريب.
اإلسم الشخ�سي):)ض�سى.

ابن):)عبد اللطيف.

وأ ه):)ف2طمة بنت احمد.
11)زنقة العرع2ض) :)الرقم) الس2كن)

حي النرجس)-)ف2س.

حكم عليه بت2ضيخ):)2121/12/11 

 ن طرف غرفة الجن2ي2ت االستئن2فية)

بف2س علني2 انته2ئي2 و غي2بي2.

السرقة) جن2ية  (: أجل)  ن 

املوصوفة ب2لتعدد والعنف والتهديد)

والليل واستعم2ل السالح.

في الشكل):)قبول االستئن2ف.

في املوضوع):)تأييد القراض املستأنف)

بهذه) الجن2ي2ت  غرفة  عن  الص2دض 

 2121/11/11 بت2ضيخ) املحكمة 
ضقم) امللف  في  (451 عدد) تحت 
بمؤاخذة) الق2�سي  (2121/2619/89
املتهم ض�سى لغريب  ن أجل املنسوب)
حبس2) ((12( بسنتي9) و ع2قبته  إليه 
الص2ئر  جبرا) املتهم  وتحميل  ن2فدا،)

في األدنى.
وبعقل أ الك املتهم وبق2ئه2 تحت)

العقل.
وبإشع2ض األ الك املخزنية بملخص)

الحكم
الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 

بمسعى  ن الني2بة الع2 ة.
وبتعليق الحكم بب2ب آخر  سكن)

للمتهم.
حرض بف2س بت2ضيخ):)2121/13/26.

الرئيس
 مثل النس2بة الع2 ة

ك2تب الربط

125

 حكمة االستئن2ف بف2س

  لف جن2ئي استئن2في
ضقم 2121/2611/282

 لخص الحكم أو القراض

اإلسم الع2ئلي):)الحي2ني.

اإلسم الشخ�سي):)أس2 ة.

ابن):)حميد.

وأ ه):)توضية بنت الحسن.
بالد) (2 زنقة) (17 برقم) (: الس2كن)

بنمخلوف صهريج كنتوة)-)ف2س.

حكم عليه بت2ضيخ):)2121/11/21 

 ن طرف غرفة الجن2ي2ت االستئن2فية)

بف2س علني2 انته2ئي2 و غي2بي2.

السرقة) جن2ية  (: أجل)  ن 

املوصوفة ب2لتعدد والعنف والتهديد)

والليل واستعم2ل السالح.

في الشكل):)قبول االستئن2ف.

في املوضوع):)تأييد القراض املستأنف)

بهذه) الجن2ي2ت  غرفة  عن  الص2دض 

 2121/16/18 بت2ضيخ) املحكمة 

ضقم) امللف  في  (281 عدد) تحت 

برفع) تعديله  2121/2611/144) ع 

إلى) املتهم  على  به2  املحكوم  العقوبة 

أضبع سنوات)4)حبس2 ن2فذا،)وتحميل)

املتهم الص2ئر  جبرا في األدنى.

وبعقل أ الك املتهم وبق2ئه2 تحت)

العقل.

وبإشع2ض األ الك املخزنية بملخص)

الحكم

الرسمية) الجريدة  في  وبنشره 

بمسعى  ن الني2بة الع2 ة.

وبتعليق الحكم بب2ب آخر  سكن)

للمتهم.

حرض بف2س بت2ضيخ):))2121/13/26.
الرئيس

 مثل الني2بة الع2 ة

ك2تب الربط

126
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4565

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (15 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى هيبة ذ1 الرسم)

املتواجد) (67/19114 عدد) العق2ض1 

بوضزوين،) ايت  الترابية  ب2لجم2عة 

الح2جب،) إقليم  الح2جب،) دائرة 

إلى) (2121 (12 (11 ت2ضيخ) ابتداء) ن 

في) علني  بحث  (2121 (12 (21 غ2ية)

شأ9  شروع الترخيص بإنج2ز ثقب)

وجلب امل2ء) نه  ن أجل سقي  س2حة)

1)هكت2ض لف2ئدة السيدة ا يمة البك2ض)

و ن  عه2 الح2 لة لبط2قة التعريف)

.D985932(الوطنية ضقم

25

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4561

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (15 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى عم2ضية ذ1 الرسم)

املتواجد) (K/22816 عدد) العق2ض1 

دائرة) إقداض،) الترابية  ب2لجم2عة 

الح2جب،)إقليم الح2جب،)ابتداء) ن)

ت2ضيخ)11) 12)2121)إلى غ2ية)21) 12)

شأ9  شروع) في  علني  بحث  (2121

امل2ء) نه) بئر وجلب  الترخيص بحفر 

هكت2ضات) (5 أجل سقي  س2حة)  ن 

لف2ئدة السيدين الحس92 بو عبد هللا)

وع2لي بو عبد هللا الح2 لي9 لبط2قتي)

و) (Q7842 ضقمي) الوطنية  التعريف 

.A86227

26

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4623

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى  سعود ذ1 الرسم)

العق2ض1 عدد)K/7157)ذ1 عقد كراء)

حرض بت2ضيخ)11) 2ضس)2121)املتواجد)

دائرة) تكريكرة،) الترابية  ب2لجم2عة 

ابتداء) ن ت2ضيخ) إقليم إفرا9،) أزضو،)

7) 12)2121)إلى غ2ية)12) 12)2121 

بحث علني في شأ9  شروع الترخيص)

بإنج2ز ثقب وجلب امل2ء) نه  ن أجل)

هكت2ض) (1,41 الشرب وسقي  س2حة)

لف2ئدة التع2ونية الفالحية الصف2ء)في)

شخص  مثله2 الق2نوني.

34

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4571

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (19 بت2ضيخ)

عوينة) عي9  املسمى  العق2ض  على 

الدالية ذ1 عقد شراء)ض بعدد)181 

املتواجد ب2لجم2عة الترابية) (121 ص)

إقليم ت2زة،) ب2ب  رزوقة،)دائرة ت2زة،)

إلى) (2121 (12 (13 ت2ضيخ) ابتداء) ن 

في) علني  بحث  (2121 (12 (24 غ2ية)

بئر) بإنج2ز  الترخيص  شأ9  شروع 

وجلب امل2ء) نه  ن أجل االستعم2ل)

امل2شية وسقي  س2حة) املنزلي وإضواء)

بن2صر) السيد  لف2ئدة  هكت2ض  (2,25

التعريف) لبط2قة  الح2 ل   حمد 

.Z121411(الوطنية ضقم

35

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4612

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (19 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى بوندة ذ1 الرسم)

املتواجد) (K/441 عدد) العق2ض1 

دائرة) يعزم،) ايت  الترابية  ب2لجم2عة 

ابتداء) ن) إقليم الح2جب،) اكوضا1،)

ت2ضيخ)13) 12)2121)إلى غ2ية)24) 12)

شأ9  شروع) في  علني  بحث  (2121

امل2ء) وجلب  ثقب  بإنج2ز  الترخيص 

 1,1155  نه  ن أجل سقي  س2حة)

هكت2ض لف2ئدة السيد اوب2دضيس  يع2د)

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.PY838259(ضقم

36

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4533

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (13 بت2ضيخ)

ذ1) وثيق  املسمى  لك  العق2ض  على 

 67/6876 عدد) امللكية  شه2دة 

إقداض،) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

الح2جب،) إقليم  الح2جب،) دائرة 

ابتداء) ن ت2ضيخ)7) 12)2121)إلى غ2ية)

في شأ9) بحث علني  (2121 (12 (17

 شروع الترخيص بإنج2ز ثقب وجلب)

سقي  س2حة) أجل  امل2ء) نه  ن 

هكت2ض لف2ئدة السيد ا 2 ي) (1,1661

التعريف) لبط2قة  الح2 ل  ادضيس 

.UA9222(الوطنية ضقم

37

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4566

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (16 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى  عروفي ذ1 الرسم)

15/135119)املتواجد) العق2ض1 عدد)

سليم92) سيد1  الترابية  ب2لجم2عة 

دائرة احواز  كن2س،)  ول الكيف92،)

 13 ابتداء) ن ت2ضيخ) إقليم  كن2س،)

 2121 (12 (24 إلى غ2ية) (2121 (12 

بحث علني في شأ9  شروع الترخيص)

بإنج2ز ثقب وجلب امل2ء) نه  ن أجل)

سقي  س2حة)5)هكت2ض لف2ئدة السيد)

لبط2قة) الح2 ل  الطيب   عروفي 

.D1184(التعريف الوطنية ضقم

38

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4567

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (16 بت2ضيخ)

ذ1) (1 بلمعطي) املسمى  العق2ض  على 

 15/72227 عدد) العق2ض1  الرسم 

سيد1) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

دائرة احواز) سليم92  ول الكيف92،)

ابتداء) ن) إقليم  كن2س،)  كن2س،)

ت2ضيخ)13) 12)2121)إلى غ2ية)24) 12)

شأ9  شروع) في  علني  بحث  (2121

الترخيص بإنج2ز ثقب وجلب امل2ء) نه)

هكت2ضات) (5 أجل سقي  س2حة)  ن 

لف2ئدة السيد  عروفي الطيب الح2 ل)

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

.D1184

39
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4571

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (16 بت2ضيخ)

خمسواك) عي9  املسمى  العق2ض  على 

 R/53284 عدد) امللكية  شه2دة  ذ1 

ايت) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

إقليم) تيفلت،) دائرة  اولحسن،) علي 

 13 ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،)

 2121 (12 (24 إلى غ2ية) (2121 (12 

بحث علني في شأ9  شروع الترخيص)

امل2ء) نه2  ن) وجلب  آب2ض  (3 بإنج2ز)

أجل سقي  س2حة)8,4911)هكت2ضات)

الحسي9) بولغنم  السيد  لف2ئدة 

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.A796382(ضقم

40

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4561

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (16 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى استطمع ذ1 عقد)

شراء)ض بعدد)194)ص)253)املتواجد)

دائرة) العنوصر،) الترابية  ب2لجم2عة 

ابتداء) ن) صفرو،) إقليم  صفرو،)

ت2ضيخ)13) 12)2121)إلى غ2ية)25) 12)

شأ9  شروع) في  علني  بحث  (2121

امل2ء) وجلب  ثقب  بإنج2ز  الترخيص 

 1,4721  نه  ن أجل سقي  س2حة)

توفيق) االعرج  السيد  لف2ئدة  هكت2ض 

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.CB261946(ضقم

41

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4557

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (16 بت2ضيخ)

 3 وعلي) (4 علي) املسمى  العق2ض  على 

ذ1 شواهد امللكية) (2 وعلي) (5 وعلي)

عدد)57/461)و)57/459)و)57/461 

ب2لجم2عة) املتواجد  (57/457 و)

إقليم) دائرة أزضو،) الترابية تكريكرة،)

(12 (13 ت2ضيخ) ابتداء) ن  إفرا9،)

2121)بحث) (12 (24 إلى غ2ية) (2121

علني في شأ9  شروع  ن تغيير حفر)

بئر إلى إنج2ز ثقب عمقه)111) تر وكذا)

الزي2دة في املس2حة املسقية  ن)1,32 

إلى)5,1951)هكت2ضات  ن أجل السقي)

لف2ئدة) امل2شية  وإضواء) والشرب 

السيد والش2ش علي الح2 ل لبط2قة)

.D212129(التعريف الوطنية ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4588

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (19 بت2ضيخ)

ذ1) الحفرة  املسمى  العق2ض  على 

املتواجد) (188 ض بعدد) عقد شراء)

دائرة) ا طرن2غة،) الترابية  ب2لجم2عة 

ابتداء) ن) صفرو،) إقليم  املنزل،)

ت2ضيخ)13) 12)2121)إلى غ2ية)24) 12)

شأ9  شروع) في  علني  بحث  (2121

الترخيص بإنج2ز ثقب وجلب امل2ء) نه)

هكت2ض) (1,91  ن أجل سقي  س2حة)

املو ن) عبد  شوييخ  السيد  لف2ئدة 

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.CB216381(ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4591

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (19 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى هيبيس ذ1 الرسم)

املتواجد) (57/11668 عدد) العق2ض1 

دائرة) تكريكرة،) الترابية  ب2لجم2عة 

ابتداء) ن ت2ضيخ) إقليم إفرا9،) أزضو،)

13) 12)2121)إلى غ2ية)24) 12)2121 

بحث علني في شأ9  شروع الترخيص)

بإنج2ز ثقب وجلب امل2ء) نه  ن أجل)

الشرب وسقي  س2حة)1,5193)هكت2ض)

اجير2ض  يمو9) السيد  لف2ئدة 

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.DA595(ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4593

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (19 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى تماللت  وزوك2ض)

ذ1 الرسم العق2ض1 عدد)41/41514 

املتواجد ب2لجم2عة الترابية العنوصر،)

ابتداء) إقليم صفرو،) دائرة صفرو،)

 ن ت2ضيخ)13) 12)2121)إلى غ2ية)24 

 12)2121)بحث علني في شأ9  شروع)

امل2ء) وجلب  ثقب  بإنج2ز  الترخيص 

امل2شية)  نه  ن أجل الشرب وإضواء)

وسقي  س2حة)4,9994)هكت2ض لف2ئدة)

السيد ايت ضزوق نسم92 و ن  عه)

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.CB316883(ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4595

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (19 بت2ضيخ)

ذ1) كريديس  املسمى  العق2ض  على 

 157 ص) (99 بعدد) ض  شراء) عقد 

ايت) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

السبع لجروف،)دائرة ايموزاض كندض،)

 13 ت2ضيخ) ابتداء) ن  صفرو،) إقليم 

 2121 (12 (24 إلى غ2ية) (2121 (12 

بحث علني في شأ9  شروع الترخيص)

بإنج2ز ثقب وجلب امل2ء) نه  ن أجل)

لف2ئدة) هكت2ضات  (2 سقي  س2حة)

السيد سعيد جراح و ن  عه الح2 ل)

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

.CB181622
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4597

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (19 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى الكوشة ذ1 الرسم)

املتواجد) (57/13659 عدد) العق2ض1 

دائرة) الترابية بن صميم،) ب2لجم2عة 

ابتداء) ن ت2ضيخ) إقليم إفرا9،) أزضو،)

(12 (24 غ2ية) إلى  (2121 (12 (13

شأ9  شروع) في  علني  بحث  (2121

امل2ء) وجلب  ثقب  بإنج2ز  الترخيص 

 نه  ن أجل الشرب وسقي  س2حة)

1,4647)هكت2ض لف2ئدة السيد ص2دوق)

التعريف) لبط2قة  الح2 ل   حمد 

.DB2374(الوطنية ضقم

47
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4583

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (19 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى فدا9 اسهبكة ذ1)

 16/29851 عدد) التحفيظ   طلب 

سيد1) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

الخميس2ت،) دائرة  املصدض،) عالل 

ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،) إقليم 

(12 (24 غ2ية) إلى  (2121 (12 (13

شأ9  شروع) في  علني  بحث  (2121

الترخيص بإنج2ز بئر وجلب امل2ء) نه)

 ن أجل سقي  س2حة)1,2797)هكت2ض)

البوشيخي  حمد) السيدين  لف2ئدة 

لبط2قتي) الح2 لي9  خنفرى  وضشيدة 

التعريف الوطنية ضقمي)A557155)و)

.X44511
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4584

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (19 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى فدا9 الر ل ذ1)

 16/71721 عدد) امللكية  شه2دة 

ايت) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

إقليم) الخميس2ت،) دائرة  يدين،)

 13 ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،)

 2121 (12 (24 إلى غ2ية) (2121 (12 

بحث علني في شأ9  شروع الترخيص)

امل2ء) نه  ن أجل) بئر وجلب  بإنج2ز 

سقي  س2حة)1)هكت2ض لف2ئدة السيد)

لبط2قة) الح2 ل  اسم2عيل  الكزاض 

.X342488(التعريف الوطنية ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

أصدضته  ديرة)) قراض  بموجب 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)

2121/4585)بت2ضيخ)19أبريل)2121،)

الذ1 سيجر1 على العق2ض املسمى لبنى)

ذ1 الشه2دة امللكية ضقم)16/42659،)

عي9) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

اقليم) ( تيفلت،) دائرة  الجوهرة،)

  13 ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،)

 12)2121))إلى غ2ية)24) 12))2121،))

بحث علني في شأ9  شروع الترخيص)

ب2نج2ز بئر وجلب امل2ء) نه،) ن أجل)

لف2ئدة) هكت2ضا  (1 سقي  س2حة)

السيد كيلي لحسن الح2 ل لبط2قة)

.A245179(التعريف الوطنية ضقم

50

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

أصدضته  ديرة)) قراض  بموجب 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)

2121/4586)بت2ضيخ)19أبريل)2121،)

املسمى) العق2ض  على  سيجر1  الذ1 

التحفيظ) الدضيوة ذ1  طلب  فدا9 

ب2لجم2عة) املتواجد  (،81/3612 ضقم)

الترابية عي9 الجوهرة،)دائرة تيفلت،))

ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،) اقليم 

((12 (24 غ2ية) إلى  ( (2121 (12 (13

بحث علني في شأ9  شروع) ( (،2121

الترخيص ب2نج2ز بئر وجلب امل2ء) نه،)

 1,3141 سقي  س2حة) أجل   ن 

الري2حية) السيد  لف2ئدة  هكت2ضا 

التعريف) لبط2قة  الح2 ل   حت2ت 

.AB31841(الوطنية ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة)) قراض  بموجب 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)

2121/4587)بت2ضيخ)19أبريل)2121،)

املسمى) العق2ض  على  سيجر1  الذ1 

امللكية) الشه2دة  ذ1  الذهب  سهب 

ضقم)81/14516،))املتواجد ب2لجم2عة)

الترابية عي9 الجوهرة،)دائرة تيفلت،))

ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،) اقليم 

((12 (24 غ2ية) إلى  ( (2121 (12 ( (13

بحث علني في شأ9  شروع) ( (،2121

امل2ء) وجلب  ثقب  ب2نج2ز  الترخيص 

 نه،) ن أجل سقي  س2حة)1,1527 

هكت2ضا لف2ئدة السيد العرو�سي فوزية)

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.A552453(ضقم

52

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة)) قراض  بموجب 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)

2121/4578)بت2ضيخ)19أبريل)2121،)

املسمى) العق2ض  على  سيجر1  الذ1 

عي9 حنزاز1 ذ1 شه2دة امللكية ضقم)

ب2لجم2عة) املتواجد  (،81/15198

الترابية عي9 الجوهرة،)دائرة تيفلت،))

ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،) اقليم 

((12 (24 غ2ية) إلى  ( (2121 (12 ( (13

بحث علني في شأ9  شروع) ( (،2121

الترخيص ب2نج2ز بئر وجلب امل2ء) نه،)

هكت2ضا) (1,51  ن أجل سقي  س2حة)

لف2ئدة السيد الطيبي خلوقي الح2 ل)

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

.XA22361
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة)) قراض  بموجب 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)

2121/4579)بت2ضيخ)19أبريل)2121،)

املسمى) العق2ض  على  سيجر1  الذ1 

ضقم) امللكية  شه2دة  ذ1  السله2م 

ب2لجم2عة) املتواجد  (،16/23469

دائرة) الغندوض،) سيد1  الترابية 

الخميس2ت،) اقليم  الخميس2ت،)

إلى) ( (2121 (12 ( (13 ابتداء) ن ت2ضيخ)

بحث علني) ( (،2121 ( (12 (24 غ2ية)

ب2نج2ز) الترخيص  شأ9  شروع  في 

ثقب وجلب امل2ء) نه،) ن أجل سقي)

لف2ئدة) هكت2ضا  (4,2871  س2حة)

السيد بنش2غي حميد الح2 ل لبط2قة)

.X132773(التعريف الوطنية ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة)) قراض  بموجب 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)

2121/4581)بت2ضيخ)19)أبريل)2121،)

املسمى) العق2ض  على  سيجر1  الذ1 

امللكية) الشه2دة  ذ1  (1 امل2ء) عويد 

ضقم)81/14324،)املتواجد ب2لجم2عة)

دائرة) الرزاق،) عبد  سيد1  الترابية 

ابتداء) الخميس2ت،) اقليم  ( تيفلت،)

إلى غ2ية) ( (2121 (12 ( (13  ن ت2ضيخ)

24) 12))2121،))بحث علني في شأ9)

وجلب) بئر  ب2نج2ز  الترخيص   شروع 

سقي  س2حة) أجل  امل2ء) نه،) ن 

الرا ي) السيد  لف2ئدة  هكت2ضا  (1,76

س2لم))ولوكيلي سن2ء)الح2 ال لبط2قة)

 C316558 ضقم) الوطنية  التعريف 

.D472386(وضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة)) قراض  بموجب 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)

2121/4581)بت2ضيخ)19أبريل)2121،)

املسمى) العق2ض  على  سيجر1  الذ1 

(،399 ضمن ضقم) بريسول ذ1 شراء)

سيد1) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

اقليم) ( تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد 

  13 ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،)

 12)2121))إلى غ2ية)24) 12))2121،))

بحث علني في شأ9  شروع الترخيص)

ب2نج2ز بئر وجلب امل2ء) نه،) ن أجل)

لف2ئدة) هكت2ضا  (1,63 سقي  س2حة)

ف2طنة) ووضد1  بدض  الجي2ني  السيد 

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.B212776(ضقم

56

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة)) قراض  بموجب 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)

2121/4582)بت2ضيخ)19أبريل)2121،)

املسمى) العق2ض  على  سيجر1  الذ1 

ضقم) ضمن  شراء) ذ1  لحرش  فدا9 

الترابية) ب2لجم2عة  املتواجد  (،283

تيفلت،)) دائرة  الرزاق،) عبد  سيد1 

ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،) اقليم 

((12 (24 غ2ية) إلى  ( (2121 (12 ( (13

بحث علني في شأ9  شروع) ( (،2121

الترخيص ب2نج2ز بئر وجلب امل2ء) نه،)

هكت2ضا) (1,61  ن أجل سقي  س2حة)

لف2ئدة السيد فرح2ت  حمد))الح2 ل)

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

.IA37115
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة)) قراض  بموجب 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)

2121/4573)بت2ضيخ)19أبريل)2121،)

املسمى)) العق2ض  على  سيجر1  الذ1 

التحفيظ) ذ1  طلب  بسيبيسة 

ب2لجم2عة) املتواجد  (،81/3698 ضقم)

الترابية عي9 الجوهرة)،)دائرة تيفلت،))

ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،) اقليم 

((12 (24 غ2ية) إلى  ( (2121 (12 ( (13

بحث علني في شأ9  شروع) ( (،2121

الترخيص ب2نج2ز بئر وجلب امل2ء) نه،)

 1,1543 سقي  س2حة) أجل   ن 

هكت2ضا لف2ئدة السيد العب2ض1 اشرف)

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.AD121144(ضقم

58

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة)) قراض  بموجب 

ضقم) لسبو  امل2ئي  الحوض  وك2لة 

19أبريل) بت2ضيخ) (2121/4574 ح.ج)

العق2ض) على  سيجر1  الذ1  (،2121

ضقم) القطعة  الخلوة  فدا9  املسمى 

وفدا9) (275 ضمن ضقم) ذ1 شراء) (1

(،472 ضمن ضقم) الخلوى ذ1 شراء)

سيد1) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

اقليم) ( تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد 

  13 ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،)

 12)2121))إلى غ2ية)24) 12))2121،))

بحث علني في شأ9  شروع الترخيص)

ب2نج2ز ثقب وجلب امل2ء) نه،) ن أجل)

لف2ئدة) هكت2ضا  (1,31 سقي  س2حة)

العقيل) العقيل وعمر  السيدة زينب 

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.A473171(وضقم(A453174(ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة)) قراض  بموجب 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)

2121/4575)بت2ضيخ)19أبريل)2121،)

املسمى) العق2ض  على  سيجر1  الذ1 

عي9 املص2بي9 ذ1 شه2دة امللكية ضقم)

ب2لجم2عة) املتواجد  (،81/14219

الترابية عي9 الجوهرة،)دائرة تيفلت،))

ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،) اقليم 

((12 (24 غ2ية) إلى  ( (2121 (12 ( (13

بحث علني في شأ9  شروع) ( (،2121

امل2ء) وجلب  ثقب  ب2نج2ز  الترخيص 

  1,91 سقي  س2حة) أجل   نه،) ن 

هكت2ضا لف2ئدة السيد افسك12  راد)

لبط2قة) الح2 ال  نوضة  وشيخ2و1 

التعريف الوطنية ضقم)AB521354)و)

.A687144(ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة)) قراض  بموجب 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)

2121/4576)بت2ضيخ)19أبريل)2121،)

املسمى) العق2ض  على  سيجر1  الذ1 

امللكية) شه2دة  ذ1  اجليدة  ضكبة 

وضكبة اجليدة ذ1) (16/44432 ضقم)

(،16/36517 ضقم) امللكية  شه2دة 

عي9) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

اقليم) ( تيفلت،) دائرة  الجوهرة،)

  13 ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،)

 12)2121))إلى غ2ية)24) 12))2121،))

بحث علني في شأ9  شروع الترخيص)

ب2نج2ز ثقب وجلب امل2ء) نه،) ن أجل)

سقي  س2حة)4,1851))هكت2ضا لف2ئدة)

السيد ب2لحرتي بلح2ج الح2 ل لبط2قة)

.A53237(التعريف الوطنية ضقم

61

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة)) قراض  بموجب 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)

2121/4577)بت2ضيخ)19أبريل)2121،)

املسمى) العق2ض  على  سيجر1  الذ1 

امللكية ضقم)  لك  حمد ذ1 شه2دة 

ب2لجم2عة) املتواجد  (،81/4748

الترابية عي9 الجوهرة،)دائرة تيفلت،))

ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،) اقليم 

((12 (24 غ2ية) إلى  ( (2121 (12 ( (13

بحث علني في شأ9  شروع) ( (،2121

الترخيص ب2نج2ز بئروجلب امل2ء) نه،)

هكت2ضا) (1,97  ن أجل سقي  س2حة)

يونس) القيد  ايت  السيد  لف2ئدة 

وايت القيد الحسن الح2 ل لبط2قة)

 AA5534 ضقم) الوطنية  التعريف 

.A271467(وضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة)) قراض  بموجب 

ضقم) لسبو  امل2ئي  الحوض  وك2لة 

أبريل) (21 بت2ضيخ) (2121/4589 ح.ج)

العق2ض) على  سيجر1  الذ1  (،2121

شراء) ذ1  توجط2طت  ضاس  املسمى 

املتواجد ب2لجم2عة) (،177 ضمن ضقم)

الخميس2ت،)) دائرة  الكنزضة،) الترابية 

ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،) اقليم 

((12 (24 غ2ية) إلى  ( (2121 (12 ( (14

بحث علني في شأ9  شروع) ( (،2121

الترخيص ب2نج2ز بئروجلب امل2ء) نه،)

هكت2ضا) (1,31  ن أجل سقي  س2حة)

اوسليم92) الخ2 س  السيد  لف2ئدة 

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.OD11724(ضقم
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10045 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة)) قراض  بموجب 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)

2121/4598)بت2ضيخ)21)أبريل)2121،)

املسمى) العق2ض  على  سيجر1  الذ1 

فدا9  وشريك2ت  وضوع  طلب)

ذ1 عقد) (16/21877 التحفيظ ضقم)

(،2111 أكتوبر) (25 بت2ضيخ) تن2زل 

سيد1) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

اقليم) ( تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد 

  14 ت2ضيخ) ابتداء) ن  الخميس2ت،)

 12)2121))إلى غ2ية)24) 12))2121،))

بحث علني في شأ9  شروع الترخيص)

ب2نج2ز بئروجلب امل2ء) نه،) ن أجل)

لف2ئدة) هكت2ضا  (1,81 سقي  س2حة)

السيد كريوط سعيد الح2 ل لبط2قة)

..AB132111(التعريف الوطنية ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4594

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى زهرة ذ1 شه2دة)

املتواجد) (81/7855 عدد) امللكية 

الجوهرة،) عي9  الترابية  ب2لجم2عة 

الخميس2ت،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

إلى) (2121 (12 (14 ت2ضيخ) ابتداء) ن 

علني) بحث  (2121 (12 (24 غ2ية)

بإنج2ز) الترخيص  شأ9  شروع  في 

ثقب وجلب امل2ء) نه  ن أجل سقي)

 س2حة)1,65)هكت2ض لف2ئدة السيدين)

 طعيش  حمد ا ي9 و طعيش وليد)

الح2 لي9 لبط2قتي التعريف الوطنية)

.AE141521(و(AB54397(ضقمي
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4631

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (22 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى ايت علي واحس2ين)

ذ1 شه2دة االستغالل ضقم)87/2121 

عي9) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

الشك2ك،)دائرة ايموزاض كندض،)إقليم)

(12 (17 ت2ضيخ) ابتداء) ن  صفرو،)

2121)بحث) (12 (27 إلى غ2ية) (2121

الترخيص) شأ9  شروع  في  علني 

بإنج2ز ثقب وجلب امل2ء) نه  ن أجل)

لف2ئدة) هكت2ضات  (5 سقي  س2حة)

السيدة علو1 لبنى الح2 لة لبط2قة)

.C243153(التعريف الوطنية ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4632

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (22 بت2ضيخ)

العق2ض املسمى لقاليع ذ1 عقد) على 

و جرى الذئب) (848 شراء)ض بعدد)

ذ1 عقد  لكية ض بعدد)218)ولوط2)

لقاليع ذ1 عقد شراء)ض بعدد)745 

عي9) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

إقليم صفرو،) دائرة املنزل،) تمكن12،)

إلى) (2121 (12 (17 ت2ضيخ) ابتداء) ن 

علني) بحث  (2121 (12 (27 غ2ية)

بإنج2ز) الترخيص  شأ9  شروع  في 

ثقب وجلب امل2ء) نه  ن أجل سقي)

 س2حة)7,7124)هكت2ض لف2ئدة السيد)

لطفي عي2د الح2 ل لبط2قة التعريف)

.C91529(الوطنية ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4613

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

العق2ض املسمى ضجل لغراب ذ1) على 

ص) (631 بعدد) تصرف ض   وجب 

املتواجد ب2لجم2عة الترابية بني) (596

ت2زة،) إقليم  ت2ين2ست،) دائرة  فتح،)

إلى) (2121 (12 (14 ت2ضيخ) ابتداء) ن 

في) علني  بحث  (2121 (12 (24 غ2ية)

بئر) بإنج2ز  الترخيص  شأ9  شروع 

وجلب امل2ء) نه  ن أجل سقي  س2حة)

1,8458)هكت2ض لف2ئدة السيد الزاير1)

لبط2قة) الح2 ل  و ن  عه   حمد 

.Z27544(التعريف الوطنية ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4612

بت2ضيخ)21)أبريل)2121 الذ1 سيجرى على)

العق2ض املسمى فدا9 حنزازة ذ1  طلب)

املتواجد) (81/5167 التحفيظ عددد)

الجوهرة،) عي9  الترابية  ب2لجم2عة 

الخميس2ت، إقليم  تيفلت،)  دائرة 

إلى) (2121 (12 (14 ت2ضيخ) ابتداء) ن 

علني) بحث  (2121 (12 (24 غ2ية)

بإنج2ز) الترخيص  شأ9  شروع  في 

سقي) أجل  امل2ء) نه  ن  وجلب  بئر 

السيد) لف2ئدة  هكت2ضات  (3  س2حة)

لبط2قة) الح2 ل  هش2م  ا الل 

.AB161131(التعريف الوطنية ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4621

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

ذ1) ت2قة  فدا9  املسمى  العق2ض  على 

 12/2121 عدد) االستغالل  شه2دة 

املتواجد ب2لجم2عة الترابية العنوصر،)

ابتداء) إقليم صفرو،) دائرة صفرو،)

غ2ية) إلى  (2121 (12 (17 ت2ضيخ)  ن 

في شأ9) بحث علني  (2121 (12 (27

 شروع الترخيص بإنج2ز ثقب وجلب)

 7 أجل سقي  س2حة) امل2ء) نه  ن 

لعرو�سي) السيد  لف2ئدة  هكت2ضات 

التعريف) لبط2قة  الح2 ل  اسعيد 

.C151185(الوطنية ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4618

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

ذ1) (8 الحسنية) املسمى  العق2ض  على 

 41/4371 عدد) العق2ض1  الرسم 

كندض) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

إقليم) دائرة صفرو،) اخي2ض،) سيد1 

(12 (17 ت2ضيخ) ابتداء) ن  صفرو،)

2121)بحث) (12 (27 إلى غ2ية) (2121

الترخيص) شأ9  شروع  في  علني 

بإنج2ز ثقب وجلب امل2ء) نه  ن أجل)

لف2ئدة) هكت2ض  (2,17 سقي  س2حة)

الح2 ل) الحسي9  بوحجى  السيد 

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

.CB31211
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4627

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى النشراط)1) وضوع)

 59/16111 عدد) العق2ض1  الرسم 

ايت) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

يعزم،)دائرة أكوضا1،)إقليم الح2جب،)

إلى) (2121 (12 (17 ت2ضيخ) ابتداء) ن 

في) علني  بحث  (2121 (12 (27 غ2ية)

بئر) بإنج2ز  الترخيص  شأ9  شروع 

وجلب امل2ء) نه  ن أجل االستعم2ل)

هكت2ضات) (5 وسقي  س2حة) املنزلي 

لف2ئدة السيد الحرو1  حمد الح2 ل)

ضقم) الوطنية  التعريف  لبط2قة 

.DN18944
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4631

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

ذ1) (1 الص2في) املسمى  العق2ض  على 

 15/59566 عدد) العق2ض1  الرسم 

ايت) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

إقليم) عر ة،) عي9  دائرة  والل،)

(12 (17 ت2ضيخ) ابتداء) ن   كن2س،)

2121)بحث) (12 (27 إلى غ2ية) (2121

الترخيص) شأ9  شروع  في  علني 

بإنج2ز ثقب وجلب امل2ء) نه  ن أجل)

لف2ئدة) هكت2ضات  (5 سقي  س2حة)

السيد الص2في املكي الح2 ل لبط2قة)

.D175478(التعريف الوطنية ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4626

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى امله2ية ذ1 الرسم)

املتواجد) (15/89969 عدد) العق2ض1 

دائرة) وليلي،) الترابية  ب2لجم2عة 

ابتداء) ن) إقليم  كن2س،) زضهو9،)

ت2ضيخ)17) 12)2121)إلى غ2ية)27) 12)

شأ9  شروع) في  علني  بحث  (2121

امل2ء) وجلب  ثقب  بإنج2ز  الترخيص 

 1,8124  نه  ن أجل سقي  س2حة)

حميد) تهموني  السيد  لف2ئدة  هكت2ض 

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.D316724(ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4622

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

ذ1) (2 شرف) املسمى  العق2ض  على 

 67/13674 عدد) العق2ض1  الرسم 

إقداض،) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

الح2جب،) إقليم  الح2جب،) دائرة 

إلى) (2121 (12 (17 ت2ضيخ) ابتداء) ن 

في) علني  بحث  (2121 (12 (27 غ2ية)

شأ9  شروع الترخيص بإنج2ز ثقب)

وجلب امل2ء) نه  ن أجل االستعم2ل)

امل2شية وسقي  س2حة) املنزلي وإضواء)

الشعراني) السيد  لف2ئدة  هكت2ض  (1

التعريف) لبط2قة  الح2 ل  احمد 

.Q3327(الوطنية ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4621

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

 1118 على العق2ض املسمى ايت اعمر)

 67/11715 ذ1 شه2دة امللكية عدد)

بطيط،) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

دائرة عي9 ت2وجدات،)إقليم الح2جب،)

إلى) (2121 (12 (17 ت2ضيخ) ابتداء) ن 

علني) بحث  (2121 (12 (27 غ2ية)

بإنج2ز) الترخيص  شأ9  شروع  في 

ثقب وجلب امل2ء) نه  ن أجل سقي)

لف2ئدة) هكت2ضات  (2,3714  س2حة)

السيدين بنزينب  حمد وعبد الرحيم)

التعريف) لبط2قتي  الح2 لي9  بنزينب 

.SJ585(و(C52169(الوطنية ضقمي
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)/2121/4619

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

ذ1) (2 اوفريل) املسمى  العق2ض  على 

 67/22395 عدد) العق2ض1  الرسم 

ايت) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

يعزم،)دائرة اكوضا1،)إقليم الح2جب،)

إلى) (2121 (12 (17 ت2ضيخ) ابتداء) ن 

في) علني  بحث  (2121 (12 (27 غ2ية)

بئر) بحفر  الترخيص  شأ9  شروع 

وجلب امل2ء) نه  ن أجل االستعم2ل)

امل2شية وسقي  س2حة) املنزلي وإضواء)

افريل) السيد  لف2ئدة  هكت2ض  (1,51

التعريف) لبط2قة  الح2 ل  جلول 

.D85138(الوطنية ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)2121/4617

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى عمو)1)ذ1 الرسم)

املتواجد) (15/53131 عدد) العق2ض1 

جحجوح،) سبت  الترابية  ب2لجم2عة 

دائرة اكوضا1،)إقليم الح2جب،)ابتداء)

غ2ية) إلى  (2121 (12 (17 ت2ضيخ)  ن 

في شأ9) بحث علني  (2121 (12 (27

وجلب) بئر  بإنج2ز  الترخيص   شروع 

 5 أجل سقي  س2حة) امل2ء) نه  ن 

هكت2ضات لف2ئدة السيد اعمو التج2ني)

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.D466297(ضقم

78

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)2121/4616

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

بن2صر) الطلع  املسمى  العق2ض  على 

 67/17618 ذ1 شه2دة امللكية عدد)

ايت) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

يعزم،)دائرة اكوضا1،)إقليم الح2جب،)

إلى) (2121 (12 (17 ت2ضيخ) ابتداء) ن 

في) علني  بحث  (2121 (12 (27 غ2ية)

بئر) بحفر  الترخيص  شأ9  شروع 

وجلب امل2ء) نه  ن أجل االستعم2ل)

امل2شية وسقي  س2حة) املنزلي وإضواء)

2,5126)هكت2ضات لف2ئدة السيد  علي)

لبط2قة) الح2 ل   صطفى و ن  عه 

.D811194(التعريف الوطنية ضقم

79



10047 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)2121/4611

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى الوحدة ذ1 الرسم)

املتواجد) (67/6148 عدد) العق2ض1 

ب2لجم2عة الترابية بطيط،)دائرة عي9)

ت2وجدات،)إقليم الح2جب،)ابتداء) ن)

ت2ضيخ)14) 12)2121)إلى غ2ية)24) 12)

شأ9  شروع) في  علني  بحث  (2121

امل2ء) وجلب  ثقب  بإنج2ز  الترخيص 

 نه  ن أجل االستعم2ل املنزلي وإضواء)

 4,3245 وسقي  س2حة) امل2شية 

هكت2ض لف2ئدة السيد البرق2و1  حمد)

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.C235716(ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)2121/4611

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

21  على العق2ض املسمى عي9 اجب2لة أ)

عدد) العق2ض1  الرسم   وضوع 

ب2لجم2عة) املتواجد  (59/48815

دائرة عي9) الترابية داض أم السلط92،)

ابتداء) ن) إقليم  كن2س،) عر ة،)

ت2ضيخ)14) 12)2121)إلى غ2ية)24) 12)

شأ9  شروع) في  علني  بحث  (2121

الترخيص بإنج2ز ثقب وجلب امل2ء) نه)

هكت2ضات) (5 أجل سقي  س2حة)  ن 

 STE ASNYL AGRI شركة) لف2ئدة 

SARL)في شخص  مثله2 الق2نوني.

81

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)2121/4616

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (21 بت2ضيخ)

على العق2ض املسمى احمر1 ذ1 عقد)

فبراير) (19 بت2ضيخ)  ق2سمة  حرض 

الترابية) ب2لجم2عة  املتواجد  (2121

سبت جحجوح،)دائرة اكوضا1،)إقليم)

(12 (14 ت2ضيخ) ابتداء) ن  الح2جب،)

2121)بحث) (12 (24 إلى غ2ية) (2121

الترخيص) شأ9  شروع  في  علني 

امل2ء) نه  ن أجل) بئر وجلب  بإنج2ز 

1,6598)هكت2ض لف2ئدة) سقي  س2حة)

لبط2قة) الح2 ل  يطو  غ2نم  السيد 

.D185151(التعريف الوطنية ضقم
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني

 بموجب قراض أصدضته  ديرة وك2لة

 الحوض امل2ئي لسبو ضقم ح.ج)2121/4614

الذ1 سيجرى)  2121 أبريل) (19 بت2ضيخ)

ذ1) (2 تيملوكة) املسمى  العق2ض  على 

 67/18591 عدد) العق2ض1  الرسم 

ايت) الترابية  ب2لجم2عة  املتواجد 

إقليم) الح2جب،) دائرة  بوضزوين،)

(12 (13 ت2ضيخ) ابتداء) ن  الح2جب،)

2121)بحث) (12 (24 إلى غ2ية) (2121

الترخيص) شأ9  شروع  في  علني 

بإنج2ز ثقب وجلب امل2ء) نه  ن أجل)

وسقي  س2حة) املنزلي  االستعم2ل 

السيد  حمد) لف2ئدة  هكت2ضات  (5

التعريف) لبط2قة  الح2 ل  بنس2�سي 

.D324982(الوطنية ضقم

83

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

ضقم) لسبو  امل2ئي  الحوض  وك2لة 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ح.ج/2121/4613)

العق2ض) على  سيجرى  الذ1  (2121
املسمى بولو وض)2)ذ1 الرسم العق2ض1)

ب2لجم2عة) املتواجد  (67/22175

دائرة) بوضزوين،) أيت  الترابية 

ابتداء) الح2جب،) إقليم  الح2جب،)

غ2ية إلى  (2121 (12 (13 ت2ضيخ)   ن 

في شأ9) بحث علني  (2121 (12 (24

 شروع الترخيص بإنج2ز ثقب))وجلب)

 5 امل2ء) نه،) ن أجل سقي  س2حة)

هكت2ضات لف2ئدة السيد ابغينوز علي)

الوطنية)) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.D39167
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

ضقم) لسبو  امل2ئي  الحوض  وك2لة 

أبريل) (19 بت2ضيخ) ح.ج/2121/4611)

العق2ض) على  سيجرى  الذ1  (2121

الدولة  وضوع الرسم) املسمى  لك 

العق2ض1 ضقم)K/11398،)ذ1 اتف2قية)

والخ2ص) الع2م  القط2ع  بي9  شراكة 

املتواجد) (،13161 عدد)  شروع 

ب2لجم2عة الترابية آيت بوضزوين،)دائرة)

ابتداء) الح2جب،) إقليم  الح2جب،)

غ2ية إلى  (2121 (12 (13 ت2ضيخ)   ن 

في شأ9) بحث علني  (2121 (12 (24

ثقب)) بإنج2ز  الترخيص   شروع 

سقي) أجل  امل2ء) نه،) ن  وجلب 

لف2ئدة) هكت2ضات  (5,6318  س2حة)

 STE AGRI INVESTST شركة)

في شخص  مثله2 الق2نوني) (AYSAZI

الوطنية)) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.G236732
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

لسبو امل2ئي  الحوض   وك2لة 

بت2ضيخ ح.ج/2121/4599)  ضقم 

سيجرى) الذ1  (2121 أبريل) (19

الدولة) املسمى  لك  العق2ض  على 

بت2ضيخ حرض  كراء) عقد   ذ1 

املتواجدة) (2114 أبريل) (13

ب2لجم2عة الترابية آيت نعم92،)دائرة)

ابتداء) الح2جب،) إقليم  الح2جب،)

غ2ية إلى  (2121 (12 (13 ت2ضيخ)   ن 

في شأ9) بحث علني  (2121 (12 (24

 شروع الترخيص بإنج2ز ثقب))وجلب)

سقي  س2حة) أجل  امل2ء) نه،) ن 

الغ2ز1) السيد  لف2ئدة  هكت2ضات  (5

نوض الدين الح2 ل لبط2قة التعريف)

.Y121724((الوطنية

86

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

لسبو امل2ئي  الحوض   وك2لة 

بت2ضيخ ح.ج/2121/4592)  ضقم 

الذ1 سيجرى على) (2121 أبريل) (19

الرسم) ذ1  (1 شرف) املسمى  العق2ض 

املتواجد) (64/13673 ضقم) العق2ض1 

دائرة) إقداض،) الترابية  ب2لجم2عة 

ابتداء) الح2جب،) إقليم  الح2جب،)

غ2ية إلى  (2121 (12 (13 ت2ضيخ)   ن 

في شأ9) بحث علني  (2121 (12 (24

 شروع الترخيص بإنج2ز ثقب))وجلب)

 1 امل2ء) نه،) ن أجل سقي  س2حة)

هكت2ض لف2ئدة السيد الشعراني شرف)

الوطنية)) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.Q41721
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

لسبو امل2ئي  الحوض   وك2لة 

بت2ضيخ ح.ج/2121/4619)  ضقم 

الذ1 سيجرى على) (2121 أبريل) (21

ذ1) الكبيرة  ت2غدة  املسمى  العق2ض 

املتواجد) (377 ض بعدد) عقد شراء)

ب2لجم2عة الترابية سيد1 يوسف بن)

إقليم صفرو،) ( دائرة صفرو،) احمد،)

 ابتداء) ن ت2ضيخ)14) 12)2121)إلى غ2ية

في شأ9) بحث علني  (2121 (12 (24

 شروع الترخيص بإنج2ز ثقب))وجلب)

سقي  س2حة) أجل  امل2ء) نه،) ن 

1,7588)هكت2ضا لف2ئدة السيد احمر1)

التعريف) لبط2قة  الح2 ل  الحسي9 

.CB82641((الوطنية

88

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

ضقم) لسبو  امل2ئي  الحوض  وك2لة 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ح.ج/2121/4618)

العق2ض) على  سيجرى  الذ1  (2121

عقد) ذ1  وعمر  نحمو  اكني  املسمى 

املتواجد) (312 بعدد) ض  شراء)

تمحريت،) الترابية  ب2لجم2عة 

ابتداء) افرا9،) إقليم  ( أزضو،) دائرة 

غ2ية إلى  (2121 (12 (14 ت2ضيخ)   ن 

في شأ9) بحث علني  (2121 (12 (24

ثقب)) بإنج2ز  الترخيص   شروع 

سقي) أجل  امل2ء) نه،) ن  وجلب 

لف2ئدة) هكت2ضا  (4,1664  س2حة)

السيد الشوتي  ينة الح2 ل لبط2قة)

.R321488((التعريف الوطنية

89

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

ضقم) لسبو  امل2ئي  الحوض  وك2لة 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ح.ج/2121/4617)

العق2ض) على  سيجرى  الذ1  (2121

شراء) عقد  ذ1  تداوت  املسمى 

املتواجد) (159 ص) (237 بعدد) ض 

اللوح،)) عي9  الترابية  ب2لجم2عة 

ابتداء) افرا9،) إقليم  ( أزضو،) دائرة 

غ2ية إلى  (2121 (12 (14 ت2ضيخ)   ن 

في شأ9) بحث علني  (2121 (12 (24

 شروع الترخيص بإنج2ز ثقب))وجلب)

وسقي) الشرب  أجل  امل2ء) نه،) ن 

لف2ئدة) هكت2ضا  (1,5179  س2حة)

الح2 ل) الحسن  صو�سي  السيد 

.U58766(لبط2قة التعريف الوطنية

90

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

لسبو) امل2ئي  الحوض  وك2لة 

بت2ضيخ ح.ج/2121/4616)  ضقم 

الذ1 سيجرى على) (2121 أبريل) (21

الرسم) ذ1  ايم92  املسمى  العق2ض 

املتواجد) (57/7725 عدد) العق2ض1 

دائرة) الترابية بن صميم،) ب2لجم2عة 

ابتداء) ن ت2ضيخ) إقليم افرا9،) أزضو،)

(12 (24 غ2ية) إلى  (2121 (12 (14

شأ9  شروع) في  علني  بحث  (2121

امل2ء) وجلب  ( ثقب) بإنج2ز  الترخيص 

 نه،) ن أجل الشرب وسقي  س2حة)

خلدو9) السيد  لف2ئدة  هكت2ضا  (1,27

التعريف) لبط2قة  الح2 ل  اسم2ء)

.L252776((الوطنية
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

ضقم) لسبو  امل2ئي  الحوض  وك2لة 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ح.ج/2121/4615)

العق2ض) على  سيجرى  الذ1  (2121

املسمى تشنت ذ1 عقد هبة ض بعدد)

ض) شراء) عقد  ذ1  وتيشنت  (711

71)املتواجد ب2لجم2عة الترابية) بعدد)

تمحريت،)دائرة أزضو،)إقليم افرا9،)

 ابتداء) ن ت2ضيخ)14) 12)2121)إلى غ2ية

في شأ9) بحث علني  (2121 (12 (24

 شروع الترخيص بإنج2ز ثقب))وجلب)

وسقي) الشرب  أجل  امل2ء) نه،) ن 

 س2حة)5)هكت2ضا لف2ئدة السيد ضعود)

التعريف) لبط2قة  الح2 ل  الحسي9 

.DA87119((الوطنية
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

 لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

ضقم) لسبو  امل2ئي  الحوض  وك2لة 

أبريل) (21 بت2ضيخ) ح.ج/2121/4614)

العق2ض) على  سيجرى  الذ1  (2121

بدواض) املتواجد  الرحى  قبة  املسمى 

كيس92،) الترابية  ب2لجم2عة  ز وضة 

دائرة غفس12،)إقليم ت2ون2ت،)ابتداء)

غ2ية إلى  (2121 (12 (15 ت2ضيخ)   ن 

في شأ9) بحث علني  (2121 (12 (27

 شروع الترخيص بإنج2ز ثقب))وجلب)

تزويد) أغراض  أجل  امل2ء) نه،) ن 

املنزلي) واالستعم2ل  ب2مل2ء) املسجد 

جمعية) لف2ئدة  ز وضة  دواض  لس2كنة 

والتر2 ن) للثق2فة  الدواض  شب2ب 

االجتم2عي في شخص  مثله2 الق2نوني.

93

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

  لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

)لسبو ضقم ح.ج) وك2لة الحوض امل2ئي)

 2121 21)أبريل) 2121/4625)بت2ضيخ)

املسمى) العق2ض  على  سيجرى  الذ1 

تغزضت اوحوداض ذ1 عقد كراء)بنظير)

املتواجد) (415 ص) (439 بعدد) ض 

ب2شوية) تزكيت،) الترابية  ب2لجم2عة 

إفرا9،)اقليم افرا9،)ابتداء) ن ت2ضيخ)

(12 (27 غ2ية) إلى  (2121 (12 (17

بحث علني في شأ9  شروع) (،2121

امل2ء) وجلب  ثقب  بإنج2ز  الترخيص 

 نه  ن أجل االستعم2ل املنزلي وسقي)

السيدة) لف2ئدة  هكت2ضات  (5  س2حة)

لبط2قة) الح2 لة  فتحي  وضاد،)

.C716691(التعريف الوطنية

94

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

  لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

)لسبو ضقم ح.ج) وك2لة الحوض امل2ئي)

 2121 21)أبريل) 2121/4628)بت2ضيخ)

املسمى) العق2ض  على  سيجرى  الذ1 

عدد)) امللكية  شه2دة  ذ1  (14 غ2نية)

ب2لجم2عة) املتواجد  (17/115157

دائرة  وال1) ضوا�سي،) سبع  الترابية 

يعقوب،)اقليم  وال1 يعقوب،)ابتداء)

غ2ية) إلى  (2121 (12 (17 ت2ضيخ)  ن 

بحث علني في شأ9) (،2121 (12 (27

 شروع الترخيص بإنج2ز ثقب وجلب)

 5 أجل سقي  س2حة) امل2ء) نه  ن 

البوزكر1) السيدة  لف2ئدة  هكت2ضات 

لبط2قة) الح2 ل  بنعي�سى،) اإلدضي�سي 

.C86791(التعريف الوطنية
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10049 الجريدة الرسميةعدد)5663 - 29)ض ر92)1442 )12) 12)2121) 

وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

  لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

ضقم) لسبو  ( امل2ئي) الحوض  وك2لة 

أبريل) (21 بت2ضيخ) (2121/4596 ح.ج)

العق2ض) على  سيجرى  الذ1  (2121

شه2دة) ذ1  (14 احر�سي) املسمى 

املتواجد) (16/65229 ( عدد) امللكية 

الطلبة،) الترابية  جمع  ب2لجم2عة 

دائرة الخميس2ت،)إقليم الخميس2ت،)

إلى) (2121 (12 (14 ت2ضيخ) ابتداء) ن 

علني) بحث  (،2121 (12 (24 غ2ية)

بإنج2ز) الترخيص  شأ9  شروع  في 

سقي) أجل  امل2ء) نه  ن  وجلب  بئر 

لف2ئدة) هكت2ضا  (1,2741  س2حة)

السيدة الشكدالي خ2لد الح2 ل))ة)،)

.E584712(لبط2قة التعريف الوطنية
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

  لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

ضقم) لسبو  ( امل2ئي) الحوض  وك2لة 

أبريل) (21 بت2ضيخ) (2121/4591 ح.ج)

العق2ض) على  سيجرى  الذ1  (2121

ذ1  طلب) امل2كينة  فدا9  ( املسمى)

املتواجد) (،81/4653 التحفيظ عدد)

الجوهرة،) عي9  ( الترايىة) ب2لجم2عة 

الخميس2ت،) إقليم  تيفلت  دائرة 

 2121 (12 (14 ت2ضيخ) ابتداء) ن 

بحث) (،2121 (12 (24 غ2ية) إلى 

الترخيص) شأ9  شروع  في  علني 

امل2ء) نه  ن أجل) بئر وجلب  بإنج2ز 

وسقي  س2حة املنزلي   االستعم2ل 

العمر1) السيد  لف2ئدة  هكت2ضات  (3

عبد الحفيظ الح2 ل لبط2قة لبط2قة)

.A28126(الوطنية التعريف
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

  لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

)لسبو ضقم ح.ج) وك2لة الحوض امل2ئي)

 2121 22)أبريل) 2121/4646)بت2ضيخ)

املسمى)) العق2ض  على  سيجرى  الذ1 

العق2ض1) الرسم  املنصوضية  وضوع 

اداضية) ذ1 شه2دة  (K/16726 ( عدد)

ب2لجم2عة)) املتواجد  (،34/2121

دائرة عب9 توجدات) الترابية بطيط،)

ت2ضيخ) ابتداء) ن  الح2جب،) إقليم 

(12 (27 غ2ية) إلى  (2121 (12 (17

بحث علني في شأ9  شروع) (،2121

الترخيص بإنج2ز بئر وجلب امل2ء) نه)

وإضواء) املنزلي  االستعم2ل  أجل   ن 

 1.5772 وسقي  س2حة) امل2شية،)

فرن92) السيدة  لف2ئدة  هكت2ضات 

لبط2قة) لبط2قة  الح2 لة  ف2طمة 

.D37647(الوطنية التعريف
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

  لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

)لسبو ضقم ح.ج) وك2لة الحوض امل2ئي)

 2121 22)أبريل) 2121/4644)بت2ضيخ)

املسمى)) العق2ض  على  سيجرى  الذ1 

1) وضوع الرسم العق2ض1) شعيب2ت)

اداضية) شه2دة  ذ1  (K/3531 ( عدد)

املتواجد ب2لجم2عة) (،99/2121 عدد)

الترابية آيت نعم92،)دائرة الح2جب،)

ت2ضيخ) ابتداء) ن  الح2جب،) إقليم 

(12 (27 غ2ية) إلى  (2121 (12 (17

بحث علني في شأ9  شروع) (،2121

امل2ء) وجلب  ثقب  بإنج2ز  الترخيص 

 1.1998  نه  ن أجل سقي  س2حة)

هكت2ض لف2ئدة السيدة الزضهوني أ ينة)

التعريف) لبط2قة  لبط2قة  الح2 لة 

.D357123(الوطنية
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

  لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

)لسبو ضقم ح.ج) وك2لة الحوض امل2ئي)

 2121 22)أبريل) 2121/4643)بت2ضيخ)

املسمى)) العق2ض  على  سيجرى  الذ1 

تب2دل) عقد  ذ1  (18 ضقم) الجن92 

والتزام  حرض في)2113/11/29)وعقد)

 2112/19/19 بت2ضيخ) اضاثة  حرض 

وعقد قسمة ب2لترا�سي و حرر  حرض)

2113/12/15)وقراض الجم2عة الني2بية)

(،2112/11/13 بت2ضيخ) (373 عدد)

الترابية  ج2ط،) ب2لجم2عة  املتواجد 

إقليم  كن2س،) دائرة احواز  كن2س،)

إلى) (2121 (12 (17 ت2ضيخ) ابتداء) ن 

علني) بحث  (،2121 (12 (27 غ2ية)

بإنج2ز) الترخيص  شأ9  شروع  في 

ثقب وجلب امل2ء) نه  ن أجل سقي)

السيد) لف2ئدة  هكت2ض  (1.21  س2حة)

اوسط2ض1 املصطفى الح2 ل لبط2قة)

.G139231(التعريف الوطنية
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

  لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

)لسبو ضقم ح.ج) وك2لة الحوض امل2ئي)

 2121 22)أبريل) 2121/4629)بت2ضيخ)

املسمى)) العق2ض  على  سيجرى  الذ1 

الرسم) ذ1  (3D الي2سمي9) ضي2ض 

17/189259)املتواجد) العق2ض1 عدد)

س2يس،) ف2س  الترابية  ب2لجم2عة 

إقليم) س2يس،) الحررية  املنطقة 

ف2س،)ابتداء) ن ت2ضيخ)2112/15/17 

إلى غ2ية)27/15/2121،)بحث علني في)

شأ9  شروع الترخيص بإنج2ز ثقب)

وجلب امل2ء) نه  ن أجل االستعم2ل)

املنزلي لف2ئدة السيد اعميمر1 نبيل)

الوطنية) التعريف  لبط2قة  الح2 ل 

.C439429
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

  لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

)لسبو ضقم ح.ج) وك2لة الحوض امل2ئي)

 2121 23)أبريل) 2121/4647)بت2ضيخ)

الذ1 سيجرى على العق2ضات املسم2ة))

داض بنداوود وحجرة الشليح وحجرة)

عدد) ( شراء) عقود  ذات  الشليح 

وعدد) (111 وعدد) (418 بعدد) ض 

الترابية) ب2لجم2عة  املتواجد  (278

ا طرن2غة،)دائرة املنزل،)إقليم صفرو)

إلى) (2121 (12 (21 ت2ضيخ) ابتداء) ن 

في) علني  بحث  (2121 (12 (31 غ2ية)

شأ9  شروع الترخيص بإنج2ز ثقب)

وجلب امل2ء) نه  ن أجل سقي  س2حة)

السيد) لف2ئدة  هكت2ضا  (1.8851

لبط2قة) الح2 ل  خرشف  و وح 

.C155895(التعريف الوطنية
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وك2لة الحوض امل2ئي لسبو

  لخص قراض

افتت2ح البحث العلني
أصدضته  ديرة) قراض  بموجب 

)لسبو ضقم ح.ج) وك2لة الحوض امل2ئي)

 2121 21)أبريل) 2121/4615)بت2ضيخ)

املسمى) العق2ض  على  سيجرى  الذ1 

عدد)) امللكية  شه2دة  ذ1  الريح  بالد 

املتواجد ب2لجم2عة الترابية) (67/856

اقليم) أكوضا1،) دائرة  ت2 ش2ش2ط،)

(12 (17 ت2ضيخ) ابتداء) ن  الح2جب،)

2121)إلى غ2ية)27) 12)2121،)بحث)

علني في شأ9  شروع الترخيص بإنج2ز)

ثقب وجلب امل2ء) نه  ن أجل سقي)

11)هكت2ضات لف2ئدة السيدة)  س2حة)

لبط2قة) الح2 ل  ا حمد،) اعميمي 

.UA28671(التعريف الوطنية
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