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 ............................................................................ STE CYNAB CONSULTING12873
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 .......................................................................................... STE LE COIN VILLA12874

 .................................................................................................STE DISTRABEL12874

 .................................................................................................... STE TRA WAY12874

 ..................................................................STE SUCCES SCOLAIRES PRIVEE12875

 ................................................................................................. STE CLEAN HP 12875

12875بيل صو تي كونسيلت........................................................................................... 

12875بيلمين أدفيزور...................................................................................................... 

12875ا في صو تي.......................................................................................................... 

 ......................................................................................................... STE FLANE12876

 ......................................................................................... STE SERINA TRANS12876

 ....................................................................................................... HOFMANN12876

 ......................................COMPAGNIE  MAGHREBINE D’IMPORTATION12876

 .........................................................................................................EVENMOR12877

 ........................................................................................................NOVACETA12877

 .................................................................................... AUTO ECOLE CAESAR12877

 .........................................................................................................KS PROUD12877

 ..................................................................................... GOLDEN LIVESTOCK12878

 ............................................................................................................. 12878 بر وكس..

 ...................................................................................... ATLAS CHRIFIA 12878شركة

 .......................................................... STE AUTO NEGOCE TAMANSOURT12878

 ...................................STE MAROCAINE D’AGRICULTURE ET TRADING12879

 .......................................................................SERVICES OUBAID KHYAYTA12879

 .................................................................................................STE MOBEMAF12879

 ....................................................................................... Sté 5N IMMOBILIER12879

 .....................................................Sté MULTISERVICE GENIE  CIVIL - MGC12882

 ............................................................................................. Sté TEAM MYND12882

 ...................................................................................... FAHI AUTO SERVICE12882

 ....................................................................................................ABES DESIGN12882

 ..................................................................................... ECOPARK LOGISTICS12881

 ..................................................................................... ATLAS EL MAMOUM12881

 ................................................................................... ARTISANAT CONCEPT12881

 ..........................................................................  LES MARCHANDS DU BTP12881

12882شركة ارتبال ت   ش.م.م....................................................................................... 

 .........................................................STITOU CONSTRUCTION SARL A-U 12882

12882شركة   VIRTUAL REALITY ش م م................................................................... 

 ......................................................................... LE SOMMELIER DU GUELIZ12882

MOHYTRA12882  موحيترا.......................................................................................... 

 ...............................................................................STE BOUIBABY BROSSES12883

 ...............MULTIOZONE MAROC  Sarl   .12883شركة ملتي أوزون املغرب ش.م.م

 .........................................GROUPE SCOLAIRE LES OSCARS PRIVE 12883شركة

 ...........................................................................LA FAMILLE VEGGIE FOOD12883

 .......................................................................................... MIETEN SERVICES12883

 ........................................................................... STE ILYASSPRO - SERVICES12883

 ......................................................................................................... 12884أكرو كابيتال

12884شركة أكرو كابيتال............................................................................................... 

 ................................................................... 12884شركة  أشرافو األخيارمراكش الحوز

12884شركة شرف املنار................................................................................................. 

12884شركة سوالر إكسبور ماروك................................................................................ 

 .............................STE LA COMPAGNIE FINANCIERE HOLDING ATLAS12885

 ...........................................................................................    CONSILIA  SARL12885

 ..........................................................................STE TRANSPORT AL HIDAB12885

 .................................................................................... STE CAP - EXCELENCE12885

 .................................................................................... STE CAP - EXCELENCE12885

 ..................................................................................  Sté DIDACT’PRO SARL12886

12886شركة لو كافي استودوو دي ميزي.......................................................................... 

12886شركة ب.ك.د. إ فست......................................................................................... 

 ........................................................................................................... 12886شركة جيل

12886شركة سوجيدار................................................................................................... 

 ....................................................... STE HALAB DEVELOPPEMENT   SARL12886

 ................................................................................................... 12886شركة روبيسرم 

 ...................................................................LES MEUBLES D’AUJOUR'DHUI12887

 ..................................................................................... STE INEOL TRAVAUX 12887

 ................................................................................................» E-LOGISTICS «12887

 ..............................................................................EXQUISE DISTRIBUTION 12887

 .............................................................................................FOKRA SERVICES12887

 ...........................................................................................ALGUES TRADING12888

 ...................................................................................................H&Aco Maroc12888

12888عقد تسيير............................................................................................................ 
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 ............................................................................. STE TRANSPORT FETTAH12888

 ................................................................................................. EL ISSAOUI TRJ12888

 .......................................................................IMAD GROUPE IMMOBILIER12889

 ........................................................................... TCHARRANA TRANSPORT12889

 .................................................................................................. 12889مطاتيك سويدي

 .....................................................................................................SEA TRANSIT12892

 .......................................PROMOTION IMMOBILIERE GRAND NADOR12892

 ........................................................................................................Great Wash12892

 .................................................................................... LALOU CONSULTING12891

 .............................................................................................. INDIPENDENZA12891

 ...............................................ECOLE ZOHOURE AL BOUSTANE PRIVEE 12891

 ................................................................................................................PAKTIV12891

 ...............................................................................................................ZDAOU12892

 ................................................................................................. G.A.A GROUPE12892

 .............................................. AL AKHAWAYN CONSULTING TO INVEST12893

 .................................................................................................... AMANA DIST12893

 ...........................................................................................STE IMPEX TRANS12893

 .................................. ETABLISSEMENT EL KHOUZAMI PRIVÉ SARL AU12893

 ............................................................................................................CAPMAN12894

 ...................................................................................NOOR DISTRIBUTION12894

 .......................................................................................... BIGWISH NEGOCE12894

 ..................................................................................................DAAI NEGOCE12895

 ........................................................................................... JASURGARD SARL12895

 ................................................................... NDIAGA BUSINESS COMPANY12895

AMAPAR12896  ش م م............................................................................................... 

 ........................................................................................POLYMERES GLOBE12896

 ..................................................................................................TIZIRAN INOX12896
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 ............................................................................................ KECH TECH INFO12897

 ......................................................................... 12897الشركة العقارية حا�سي راحمون

 ..........................................................................................AFNASSIMI TRANS12897

 ....................................................MANAZIL BOUSKOURA  12898منازل بوسكورة

 ...............................................................................FRERE INVESTISSEMENT12898
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 ...............................................................................FRERE INVESTISSEMENT12898

 ................................................................................................KEEN TRAVAUX12899
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 .................................................................................................... MINA MODE12899

 .................................................................................................... MINA MODE12922
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 .......................................................................BATI-MKS DEUX« S.A.R.L au«12922

 ...........................................................................STRINS PLOMB« S.A.R.L au12922

 ........................................................... TRAVAU-MENUI  CONS« S.A.R.L au12921

 .......................................................................................STE ABLASSE TRANS12921

 ...................................................................................................BELAFI S.A.R.L12921

 ......................................................................................................... ITTOUHSA12922

 ....................................................MOROCCAN RECYCLING PLATFORMS12922

 ................................................................... SOCIETE AB GREEN DOMAINE12922

 .................................................................................................... MINDSTOCK12923

 .......................................................... CRISTALLERIE EGGERMAN MAROC12923

 ..................................................NEW CHALLENGE CONSULTING »N2C«12923

 ................................................................................DYNAMIC FOODS SARL12923

 ...................................................................................................ZYLAS TRANS12924

 ......................................................................... STE BOYAUDERIE LAC MED12924

 ............................................................................................. PUOEM N PRINT12924
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 ........................................................................................................FILAGREEN12925
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 .....................................................................................AVICOL KHOURIBGA12926

 ............................................................................................................MUSOAT12927

 ....................................................................................................... 12927جاد فاكتوري

 ...............................................................................................COGEHAS TRAV12927

 ...................................................................................................LOS COMPOS12928

 ..................................................PRECISE LABEL AND PAPER MOROCCO12928
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12928بوركراك ألي.......................................................................................................... 
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 ........................................................................................... WORKS QUALITY12929

 ................................................................................ FAEL PRINTER  SARL AU12929

 ..................................................................................GEURRYCHEF SARL.AU12929

 ....................................................................................................... DISTRI LAIT12912

 ....................................................................................................... MY FOODY12912

12912أوت واعزيق كاش.................................................................................................. 

 ............................................................................................................. TALOTIS12912
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 ...........................................................................HIGHTECH KHEMI7   SARL12911

..................................................................................................................  TIFIEE12912
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 .....................................................................SCOCIETE GREEN AND PEACE12913

 .................................................................................................... DELTA PREFA12913
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 ............................................................................................BRIQUETERIE Z N12913

 ...................................................................................STE TRN DE SUD SARL12913

 ...................................................................................LES MAITRES DU PAIN12914

 ..................................................................................................ZOUITA AUTO12914

 ...........................................................................................MEHDIA LOUNGE12914

 .........................................................................................TRANS ALI SERVICE12914

 ............................................................................................................ WEB APP12915

 .............................................................................FRATELLI MET MONTAGE12915

 .....................................................STE MANARA MED SERVICES SARL AU12915
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 ..........................................................................................................SOLUS-TK12916

 ......................................................................................................... ARISTAS IT12916

 ................................................................................................. ITRANE HORIA12916

 ......................................................................................MYBS GROUPE SARL12917

 .........................................UNION DES ASSURANCES DE TANGER U.A.T12917

 .........................................................................BENDIMYA ARCHITECTURE12917

 ......................................................COMPANIE MAROCAINE DU BISCUIT12917

 ...................................................................................................LAYALI HOME12918

 ........................................................................................................RED H PRO12918

 ....................................................................................................AFERAH BTP  12918

 ..............................................................................................ADISEN PROMO12919

 .........................................UNION DES ASSURANCES DE TANGER U.A.T12919

 ................................................................................................STE TGT AKRIM12919

 ...................................................................... EL IDRISSI DEVELOPPEMENT12919

 ............................................................................LUGANO TRANS SARL AU12922

 ..................................................................................LES PALMS DE L›ATLAS12922

 ............................................................................... NOUR BOUKHARI SARL12922

 ...................................................................... EL IDRISSI DEVELOPPEMENT12922
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 .........................................................................................ARENADIS 12921اريناديس

 .................................................................................................QAF HOLDING12921

 ......................................................................................... SOLA CAT SARL AU12921

 ....................................................................................... DAILY RENT AMARI12921

.................................................................................................................. 12922بارا را ا 

12922إ ل س ترادونج...................................................................................................... 

 ................................................................................... RAJOU CASH SARL AU12922

 .............................................................................................MAISON NICOLE12923

 ........................................................»INVEST KOTBI AZOUAR LITAAMIR«12923
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 ............................................................................. STATION LUXUS SERVICE12923

 .............................................................................................GBH SIGNATURE12924

 .............................................................................................TORRES EVENTS 12924
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 ............................................. ASWAQ MANAGEMENT SERVICES AFRICA12924

 .......................................................................... MAROC GLASS INDUSTRIE12925

 .......................................................................................................... SOLEADO12925

 ............................................................................ MAROC GLASS INDUTRIE12925
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 ...................................................................... EL IDRISSI DEVELOPPEMENT12926

 ..................................................................................... OUSSAMA LILIBINAE12926

 ..........................................................................................2B MANAGEMENT12926

 .........................................................................PHARMACIE DERB TALIANE12927

 ..............................................................................................Winshore 12927وينشور

 ........................................................................................................ INFINIWEB12927

 .............................................................................BOOST INTERIM MAROC12927

 .................................................................BENLAFKIR DE TRVAUX DIVERS12928
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12928شركة إليڭ-برو.................................................................................................... 
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 ..................................................................................................RIGID WORKS12929
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 ................................................................................... SALZER CONSULTING12929
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 ............................................................... PARAPHARMACIE LA CITE VERTE12932

 .........................................................................................................HAM HAM12932

 ...................... Ste WINFKIK  MULTI  TRAVAUX 12931شركة وينفكيك ملتي ترافو

 ........................................................................................................... ECO ISOL12931

 ................................................................................................ HELICHRYSUM12931

 ................................................................. STE KHENIFRA METAL GROUPE12932

 .........................................................................................H4 PNEUMATIQUE12932

12932بريتي سيترون....................................................................................................... 

 ..................................................................................................... APPROCHES12933

 ..................................................................SOCIETE AGROFOOD ARFOUD12933

12933بوادي املغرب........................................................................................................ 

 ....................................................................... UNILINGUA INSTITUT PRIVE12933

 .................................................................... AU SERVICE DE L›HOTELLERIE12934
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 ....................................................................................................STE LAVOSAF12934

 ...................................................................................................... IKHOLLANE12934

CITEMAG12935 سيتي ماك.......................................................................................... 
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 ............................................................................................................FIDUKEN12935

 .........................................................................................» LYKOS CONSEIL «12935

 ............................................................................................... ASTA U TADART12936

 ..................................................................................BELDI COUNTRY CLUB12936

 ................................................................................................................TEBAM12936

 ................................................................................STE ROCHI TRANS SARL12936

 .............................................................................................STE LECABANON12937

 .............................................................................SOCIETE ABDO  BAZZINE12937

12937إستيتيكا بوليكلينيك ميدوكو دو طير................................................................... 
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 ..........................................................................................................EASYLENS12938
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 ...........................................................................................INDUSTRIAL LABS12938
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 ............................................................................................ GREEN LADY SPA12939

 .................................................................................................... URBA TOWN12939

 ............................................................................................. WIDIS HOLDING12939

 ..............................................................................................MOUJAHID CITY12942

 ........................................................................................................IP GOLDEN12942

12942بال موفادال ف كو............................................................................................... 

 ...................................................................................................LILYANE BAYT12942

 .....................................................LA GRANDE PEPINIERE DES SOCIETES 12941

 .......................................................................................................... WEGMAN12941

 .............................................................. TRANS RIJAL ESSAKIA AL HAMRA12941

 ............................................................................................ANJOUDAK INFO12942

 ..................................................................SOCIETE DAR LILINES SARL A.U12942

 ............................................................................STE NIJARTOKOM 12942 جارتكم

12943اطلس امازيغ توغ ش.م.م  ش.و............................................................................ 

 ...........................................................................................BENSBA SERVICES12943

 ........................................................................................................... AGRIMER12943

12943بنخالي النجارة و االعمال املختلفة....................................................................... 

 .............................................................................MARINE VENTE SERVICES12944

 .......................................................................................................CARTOMAP12944

 ................................................................................. MORTHAR RESIDENCE12944
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 ................................................................................................ SAUCY CHEESY12945

 ...........................................................DARBUS TRANSPORT LOGISTIQUE12945

 .......................................................................................................RH IMPORT12945

12946أفريكا كراوت كنسلتينك...................................................................................... 

 .....................................................................................................TRANSISAAC12946

 .....................................»MONOBRA DES TRAVAUX ET SERVICES »MTS12946

 ............................................................................................SOS EMERGENCY12947

 ....................................................................... INOVI CONSTRUCTION BTP12947

 ......................................................................................................PARA GENIC12947

 ..................................................................................................... STAR JOULIA12947
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 ................................................................................RAHMA GROUP INVEST12948

 .................................................................................................. PACIFIC FRUIT12948

 ...................................................................................Corporate Audit Group12949

 ..........................................................................PARA MEDICAL MOJTAHID12949

 .....................................................................................................WEST GRAIN12949

 ........................................................................................................ TAF GREEN12949

 .....................................................................................FIRST MILLE SARL AU12952

 ...................................................................................................RIO TRADING12952

 ...................................................................BOUCHBOUCH LOGISTIOQUE12952

 .......................................................................................... ROAD TO BEAUTY12952

 .......................................................................................FIRST FUEL SARL AU12951

 ..................................................................................HYDROKECH SARL AU12951

 ...............................................................................................COMPTOIR 40412951

 ................................................................................. SANTE MULTISERVICES12952

 ........................................................................................ STE HIRAE GHAREB12952

 ..........................................................................BURAQ DELIVERY SARL AU12952

12953ميرا اسكان............................................................................................................ 

 ............................................................................................E7 PRODUCTION12953

 LA MAROCAINE DES ROUTES ET AMENAGEMENT TERRITORIALE

 ..................................................................................................»»MRAT12953

 ................................................................................................ LAZRAK.ARCHI12953

 COMPAGNIE D’AMENAGEMENT ET DE PROMOTION

 .........................................................................IMMOBILIERE-CAPRI12954

 ................................................................................................................TALAM12954

 ................................................................................................................EG BAT12954
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 .........................................................................................................2AE IMMO13283

 ...............................................................................................OMEGA PHONE13284

 ..............................................................................................NUTERGIA PARA13284

 .........................................................................................................BEST MCO13284

 ........................................CENTRE DE RADIOLOGIE KHOURIBGA  SARL13284

 ............................................................................................................. OPPIDO13284

 .................................................................................................................S.P.R.A13285

13285شركة تيزي  يسلي................................................................................................. 

..................................................................................................................  Z.M.Z13285

13285فود سسيتي.......................................................................................................... 

13286صيدلية ابدور...................................................................................................... 

 ................................................................................................ STE AGRO S3M13286

 .................................................................................... STE REDAGOOL SARL13286

 ..............................................................................................ZAYT ZAYTOON13286

 .................................................................................................NADA NASSIM13287

 ................................................................................................. Bella California13287

 ............................................................................................................ IKRANAS13287

 ................................................................................................ AJBANE MONA13287

 .................................................................................................... PROF-RESTO13288

 ......................................................................................BERGUI DROGUERIE13288

 ...........................................................................................................STE FIDAT13288

 ..................................................................................................HYDRO - MAZ13288

 ......................................................................................... FABOU INDUSTRIE13289

 ........................................................................ SAFA SERVICE ET CREATION13289

 ................................................................................................ YOUFTEN B.T.P13289

13292رخامي ترانس........................................................................................................ 

 .......................................................................................................VIVARTECH 13292

13292ِإمِلت كلوبال سرفيس مروكو................................................................................. 

13292مدوو ة سيرام....................................................................................................... 

 ........................................ SOCIETE AL TORK INTERNATIONAL SERVICE13291
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 ......................................................................EL BASRAOUI DISTRIBUTION13291

 ......................................................................................................GENIUSWEB13291

 ................................................................ AUTO ECOLE JANANE GHIZLAN13291

 ............................................................................ SOCIÉTÉ RIVOZAK IMPEX13292

 ..............................................................................................ALCUDIA TRANS13292

 ...................................................... SOUKKANIA DEVELOPPEMENT SARL13292

 .....................................................PALMIER MAHAMID POUR ANIMAUX13293

 .............................................................................. ZAIARI IMPORT-EXPORT13293

 ..........................................................................................................US MEDIC13293

 ............................................................................................ STE FOOD 4 YOU13294

 ..................... DEVELOPMENT OPERATIONAL MAROC CONSULTING13294

 .........................................................................................................SALINOUR13294

..................................................................................................................  LILIM13295

 ..................................... MALIH ARCHI SERVICES ET ACCESSOIRES SUD13295

 ...................................................STE GIE HUILE D›OLIVE VALEE SKOURA13295

13295جيكليم................................................................................................................. 

 .....................................................................................................TOTTI FOOD13295

 .................................................................................................SALIA NEGOCE13296

 .........................................................................................................ZORA BEN13296

 ........................................................................................................ STE SN2TD13296

 ................................................................................ SAHARA CONTRAVAUX13297

 ..................................................................................................VIKINGS CLUB13297

 ............................................................................................DINAMIC WOOD13298

 .................................................................................. SOCIETE BELGHANOU13298

 ...........................................................................................GALEO LOGISTICS13298

 ..............................................................................................STE ISRAE SHOP 13299

 ............................................................................... BOULAHFA MATERIAUX13299

 ............................................................................................VOTRE PRESSING13299

 ..........................................................................................5ADAMAT SALIMA13299

 ........................................................................................SS 2I INFO SARL AU13122

 ............................................................................................................SAFI FAJR13122

 ....................................................................................................BEST ACC TEL13122

 .......................................................................................................... LOROBAT13121

 ......................... SOCIETE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE D’ERFOUD13121

 .......................SOCIETE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE DE ZAGORA13121

 ....................................................................................SOCIÉTÉ NOUR STAM13122

 ........................................................................................................BILA FOOD13122

 .......................................................SOCIETE IMPORT NEKHIAL SARL AU 13122

 ........................................................................................................... GAPROM13123

 .............................................................................................TLP IMMOBILIER13123

 ........................................................................................................... GAPROM13123

.................................................................................................................. 13123دار روز 

 ........................................................................................................... GAPROM13123

..................................................................................................................  SIFINI13124

 ...............................................................................................PROTO MAROC13124

 ........................................................................................................... PROXCEL13124

 ..........................................................................................RIAD ANMOUGAR13124

 ......................................................................................................NOURSELEC13125

 ........................................................................................... STE  FES-CHAMAL13125

 ................................................. VARREST.VARIED CATERING COMPANY13125

 .............................................................................................. JANAH  SAHARA13125

 ...................................................................................................BORJ ELFAKIA13126

 ............................................................ SOCIETE NIZAR LABOUR SARL AU13126

 ................................................................................SUNDERLAND EXPRESS13127

 .....................................................................................LOGIBOX SOLUTION13127

 ...................................................................................LOGIBOX SOLUTIONS13127

 ............................................................................................................... 13127رابيد بارا

 .....................................................................................................SUN DELUXE13127

 ...................................................................................LOGIBOX SOLUTIONS13128

 ........................................................................................... EL HAKMI QOSAY13128

 ......................................................................................ARAB AGENCEMENT13128

 ....................................................................................................GESTION BSP13128

13129ط.ام.س كار.......................................................................................................... 

 ....................................................................................... BIEN ETRE AFRIQUE13129

 ............................................................................................FYM TRANSPORT13129

 ....................................................................................RAHMOUN TRAVAUX13129

 ....................................................................................RAHMOUN TRAVAUX13112

 ...............................................................................................SAADI CERIALES13112
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 ....................................................................................... STE OMA CONCEPT13112

 .......................................................................................STE NAHHASS CARS13112

 ...........................................................................................................SAFODER13111

 ........................................................................................... STE ALLO MOMO13111

 ...........................................................................................................DEEP ART13111

 .............................................................................................................SOCO2B13112

 ......................................................................................................YOURTCAFE13112

 ......................................................................................................... TRUSMAN13112

 .................................................................................................. .......................EL13113

 ............................................................................STE OBZT FOOD SARL AU13113

 ..................................................................................... AL ITIHAD LI TAAMIR13113

 ...........................................................................................STE TEKNA GLACE13113

 ...................................................................BOUSKOURA NEGOCE A SARL13114

 ................................................................................................REDOUAN CAR13114

 ................................................................................ALWIKALA REAL ESTATE13114

..................................................................................................................  OYVA13114

 ............................................................................................................. STE ZAD13115

 .................................................................................BOUAKI GROUPE SARL13115

 .................................................................................................7RTM SARL AU13115

 ...........................................................................MAISON THIERRY VAULET13116

 .................................................................................................................ZIFARI13116

 .............................................................................................................IRON AX13116

 .......................................................................................OLADJAAML TRANS13117

 ................................................................................. HERITIERS ELMERNISSI13117

 ......................................................................................... RISSANI HOLDING13117

 .............................................................................TCETRA CONSTRUCTION13118

 .................................................................................................... ITALTANGERI13118

 ............................................................STE EL MORINO DE ORO SARL AU13118

 .................................................................................................FES BIKECYCLE13119

 ................................................................................................... 13119فضاء السراغنة

 ....................................................................................................... 13119ج ر ف بلدونج

 .......................................................................................................... TOPNAPP13122

 ......................................................................................................... RE-GARDE13122

 ......................................... SOCIETE MAROCAINE OULED SAID L›OUED13122

 .............................................................................................................AZIDANI13121

 .............................................................................................. ATLAS VOYAGES13121

 ............................................................................................ NABAT CHAOUIA13121

 .......................................................................................... FUN TRIP LUXURY13121

 .....................................................................MAGASIN ATHWAB EL KELAA13122

 ......................................................................................................... GUENANA13122

13122اوراميد ش.م.م  ش.و........................................................................................... 

 ..........................................................................................................ASABAHIA13122

 .......................................................................................................ADAYAGAM13123

 ............................................................................................................ ASABAHI13123

 .................................................................................SYNERGY FORMATION13123

 .................................................................STE HELIOS CENTER PRIVEE FES13123

 ............................................................................................................ 13124ن الغيالني

 ..............................................................................................................IZM TEX13124

 ........................................................................... SOCIETE HYBRIDE PROJET13124

 ..............................................................................................................IZM TEX13124

13124دون كلمار.............................................................................................................. 

 ......................................................................STE GLOWING ROSE COFFEE13125

 ................................................................................................STE MACROFIN13125

 ....................................................................................SLIMANI LAHOUCINE13125

 ................................................................................................. GGM CONSEIL13125

 ....................................................................................... ZOYOUT SIDI AISSA13126

 ......................................SNAOURI CLUB DE MUSCULATION ET FITNES13126

 ..........................................................................................................STE KZME13126

 .....................................................................................LAKRAZZA TRAVAUX13127

 ........................................................................................ STE 3FRERES FARHI13127

 ................................................................................................AJIAR TRAVAUX13127

 INSTITUT PROFESSIONNEL D›ADMINISTRATION ET DE

 ....................................................................................COMPTABILITE13128

 ....................................................................................STE EXELLO TRAVAUX13128

 ....................................................................................................STE IMPERSO13128

 ...............................................................................................GOLDEN THREE13128

 ..................................................... GROUPE SCOLAIRE VALERIANE PRIVE13129

 .................................................................................. BIO MEDICAL TENSIFT13129
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 ......................... »GROUPEMENT IMMOBILIER CASABLANCAIS »GICA13129

 ................................................................................... STE CONITRANS SARL13132

 ...................................................................................... STRATTON NEGOCE13132

 ...................................................................................................STE PRO AGRI13132

 ..........................................................................STE TAMAZIRT FRUIT SARL13131

 ............................................................................................................ESPOIR 213131

 ..............................................................................................MAKAMEX SARL13131

 ............................................................................................ EL HAOUZ TOUR13131

 .............................................................................................................AZYOSLI13132

 ............................................................................ MERT FONDERIE MAROC13132

 .....................................................................FAMILLE MEKKAOUI SERVICE13132

 ........................................................................................................ZOUGARIA13132

 ............................................................................................................DISWATT13133

 .............................................................INTERNATIONAL DECOR STUDIO13133

 ............................................................................................................ AKLOUD13133

 ...............INGENIERIES ET TECHNOLOGIES HOSPITALIERES MAROC13133

 ............................................................................................................AYES ART13133

13134املزوري امبور اكسبور.......................................................................................... 

 ..........................................................................................................PATIMMO13134

 ......................................................................................M.D DECOR DESIGN13134

 ............STE MULTISERVICE ET TRAVAUX D›EQUIPEMENT IKHWANE13134

 ............................................................................ GLOBAL CENTER SERVICE13135

 ...................................................................STE TAPIS VERT HOUARA SARL13135

 ........................................................................................................ GABRIELLA13135

 ................................................................................. CREANCE IMMOBILIER13135

 ........................................................................................... KOUTOUBIA GAZ13136

 ...........................................................................................XYP CONSULTING13136

13136تيم اكسيسوار...................................................................................................... 

13137ستراباك لوجيستيك سيرفيس............................................................................. 

 ................................................................................................................. CH FIT13137

 ...............................................................................................SAFI SURF CLUB13137

 ........................................................................ LOUK LOUK PIECE SARL AU13137

 ......................................................................................................... SOGECCM13138

 ........................................................................................MS-ARCHI SARL AU13138

 ........................................................................................MS-ARCHI SARL AU13138

 ............................................................................... MIZA TRANSFERT CASH13138

 ....................................................................................... EXPERTIS DECISION13139

 ................................................... STE: MANAGEMENT LAW & LOBBYING13139

 .............................................................................. HAMADA ET CONSORTS13139

 ............................................................................ GROWTH VALUE CAPITAL13142

 ........................................................................................ MALTA FOOT CLUB13142

 ...........................................................................MENUISERIE INTELLIGENT13141

13141سيه إومو.............................................................................................................. 

 ............STE MULTISERVICE ET TRAVAUX D›EQUIPEMENT IKHWANE13141

 ..........................................................................................SOLARITY MAROC13142

 ......................................................................................................OUTSPHERE13142

 ....................................................................................OTHMANE HOLDING13142

 ......................................................................................................OUTSPHERE13143

 ................................ MARROCO INOVATION PRODUCTION APPAREL13143

 ......................................................................................ADVANCED AGENCY13143

 .............................................................................................................ST CACH13144

 ...................................................................................STE ZERRAD YOUSSEF13144

 ................................................................................................................. RAJALI13144

 ................SOCIETE LIASON ITALIENNE CONSERVERIE ALIMENTAIRE13144

 ...................................................................................................NIHAL TRANS13145

13145شركة بارافارما�سي ووبا ش.م.م........................................................................... 

 ............................................................................MED  HOUD LOGISTIQUE13145

 ............................................................................Solution immobilier maroc13145

 ..........................................................................................MY ALUMINIUM.B13146

 .................................................................................................. SAYAM PATISS13146

 ..............................................................................................SYSTEME STORE13146

 ................................................................................................IDHALI & SONS13147

 ..............................................................................................................TISANIA13147

 .................................................................................................VOIROUTE.MA13147

 .............................................................................................. DROGUERIE FES13147

 ...................................................................................................... STE TPH FES13148

 ............................................................................ THE AMERICAN KITCHEN13148

 .................................................................................................VOIROUTE.MA13148
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 ....................................................MAROC SERVICES ET MATERIELS SARL13148

 ......................................................... SAID ERRAMLI PRODUIT AGRICOLE13149

 .................................................................................... TOUNSI ALUMINIUM13149

 ....................................................................................................... STE COTRO13152

 ...............................................................................................................AIR-EYE13152

 .............................................................................................................G4SHOP13152

 ..................................................................... SWAN AMENAGEMENT SARL13152

 ................................................................................... TOP GOODS SARL.AU13151

 ................................................................................. HDM BEAUTY SARL AU13151

 .......................................................................................... DISTRANS FRERES13152

 .................................................................................................... 13152شركة  ور بريفا

 ............................................................................................PET MARRAKECH13152

 ........................................................................... STE METRE ET GENIE CIVIL13152

 ................................................................................NETWORK ASSOCIATES13152

 ......................................................................................HOBBY LIFE MAROC13153

 .......................................................................................... MARIAM AMMOR13153

 ....................................................................................ANARYA IMMOBILIER13153

 ....................................................................................”IYIIS PHARMA SARL“ 13153

13154عقد تسيير حر ألصل تجاري................................................................................. 

13154ما طوفا بالست.................................................................................................... 

 ...................................................................................................... STE TPH FES13154

 .........................................................................................STE: SOLAR PV GB113154

 .....................................................................................................V.M.C BELGA13155

 .............................................................................HTMA CONSTRUCTIONS13155

 .........................................................................................STE: SOLAR PV BGP13155

 ................................................................................................. KASMI ISKANE13155

 ................................................................................................. OPERA CREME13156

13156مارو يغ................................................................................................................. 

 ....................................................................... STE: SOLAR PV BAYWA TWO13156

 ...................................................... HUILERIE MOULAY IDRISS AL AZHAR13157

 ...................................................................................................ATLAS FLOOR13157

 ...................................................................SOCIETE ACM  ARCHITECTURE13157

 ...........................................................................GROUPE SCOLAIRE MGKY13158

 ..............................................................................LAND OF BENEVOLENCE13158

 ................................................................................................L›ORIENTAL JET13158

 ......................................................... SOCIETE STRATEGY GREEN MAROC13159

 ........................................................................................................ PRIMOKAL13159

 ...................................................................................................... KENZA LOC13159

 .............................................................. STE NIVANA IMMOBILIER DE FES13159

 ........................................................................................... OUADELLI TRADE13159

 .................................................................................................ABM MEDICAL13162

13162بنربيعة للحبوب و أوالده....................................................................................... 

 ...............................................................................................OUDAYA RIEGO13162

 .................................................................................GRAND PROJET DE BTP13162

 .....................................................................................SHEVAN MA FORAGE13161

13161فلو دو سيرفيس................................................................................................... 

 ......................................................................................................NOUALI FER13161

 .....................................................................................................TAYO TRANS13161

 ............................................................................................... INTROSPECTUS13162

 ......................................................................................................... OVOVITAL13162

 .............................................................................................................. TOSERV13162

 ......................................................................... ABDELLAOUI SIAP SARL AU13162

 ................................................................................................... HAJLA TRANS13163

 ..........................................................................................ORIENT CAROUBE13163

 ...................................................................... CHAMAL ART PRODUCTION13163

 ..........................................................................................CAROUBE DISTRIB13163

 ...................................................................... OMAR OUBELLA OMAR CAR13164

 ..........................................................................AMEUBLEMENT KAOUTAR13164

 .........................................................................................AOUACH YOUSSEF13164

 ...........................................................................................STE AMH PROMO13164

 ................................................................................... PHARMACIE AL BADIL13165

 ..........................................................................................AMJAD LOCATION13165

 ................................................................................................PRORAHMANE13166

 ...................................................................................MED TRAFIC ADUANA13166

 ..............................................................ATLANTIC MONOCAPAS MAROC13166

 .........................................................................................................AR PROJET13166

 .................................................................. BOUDERNEG INDUSTRIE PLUS13167

 .......................................................................................... AOUIDAT IMPORT13167
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 ............................................... ADRIA BUSNESS&TECHNOLOGY AFRICA13167

 ..........................................................................................FABRA CONTROLE13167

 ...............................................................................................................ART KIT13168

 ..........................................................................ENERGIE CONSEIL MAROC13168

 ........................................................................................ AFRIQUE VOLAILLE13168

 ........................................................................ TOURISME PROMO INVEST13168

 ...................................................................... AFRICHATE DAR EL KETTANE13168

 ......................................................................SOCIETE SEHABI IRRIGATION13168

 .............................................................SOCIETE EL AZZIOUI TRANSPORT13169

13169شركة نسيم الزهور ش.م.ع................................................................................. 

 ........................................................................ STE SOZMA TRAVAUX SARL13169

 ..................................................................................HYPER GARDIENNAGE13169

 ..................................................................GLOB   AND DOUGLAS REALTY13172

 .....................................................................................................ALBRI (SARL(13172

 ........................................................................................TRUE CONSULTING13172

 .......................................................................................................ACHRO BTP13171

 ........................................................................................................FLLEXYPUR13171

 ................................................................................... MED FISH LAAYOUNE13171

 ........................................................................ EL GUERRAHI TRANSPORTS13172

 ...............................................................................................AWAL KHOTWA13172

 ...................................................................................................... ASMA SIEGE13172

 .............................................................................................................TISSUFIT13172

 ..............................................................................................LAMANTTE LINE13173

 ................................BUREAU TECHNIQUE REALISATION ET CONCEPT13173

 .....................................................................................................LIVE STUDIO13173

 .........................................................................................THE BEST SAVEURS13174

 ...................................................................................BENDOUZ ELEC  SARL13174

 .................................................................. STE JAIDI MATERIAUX SARL AU13174

 ................................................... SARDINIERE MAROCAINE - (SAMARA( 13175

 ....................................................................................................OLA BUREAU13175

 ....................................................................................... FOURAGE SERVICES13175

 ........................................................................................................... MARAZO13175

 ..................................................................................... ANNOUARI NEGOCE13176

 .................................................................................COPERA PROMO  SARL13176

 .............................................................................NADOR QINTAI TEXTILES13176

13176صو افيت............................................................................................................. 

 ......................................................................FRIGO SIDI-HAMZA MAROC 13177

 .......................................................................................STE S.B.R SAMADEN13177

 .......................................................................................HARA PROMOTION13177

 ...................................................................................................... 13177فو نغ..............

 .......................................LA MAGHREBINE D›OPTIQUE DISTRIBUTION13178

 .................................................................................STE SD DEVELOPMENT13178

 ...............................................................................................SAISS CEREALES13178

 .........................................................................................................AGDAL CO13178

 .........................................................« V2P »    VALUE POINT PARTNERS    13179

 ..........................................................................SOCIETE SUPPER TRAVAUX13179

 ............................................................................................................U.S PACK13179

 ............................................................................SOCIETE OMARI IKHWAN13182

 ...............................................................................................................PERSYA13182

 .............................................................................................AGA-FRIC TRANS13182

 ....................................... Seaside Assets Management Holding Offshore13182

 .................................................................... FLEURA SWEED PROMOTION13181

 .................................................................................................. UTC MEDICAL13181

 ..........................................................................................................COURSEO13181

 .............................................................................NADOR QINTAI TEXTILES13182

13182بيسكال................................................................................................................. 

 ..............................................................................MONDIAL CONCESSION13182

 ...........................................................................................................STILL CAR13183

13183سموالب................................................................................................................ 

 .............................................................. STYLE COIFFURE ET ESTHETIQUE13183

 .............................................................................................................. 13183النخيل 5

 .............................................................. STYLE COIFFURE ET ESTHETIQUE13183

 .................................................................................... TAMAIT .M.S SERVICE13184

..................................................................................................................  NUDE13184

 .........................................................................................................EST HOME13184

 ........................................................................................ HORTI CHALLENGE13184

 ........................................................................................ HORTI CHALLENGE13185

 ..................................................................................................... INTERADAM13185
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13185حيمري براهيم...................................................................................................... 

 ......................................................................................................RIF HABITAT13185

 ............................................................................................................. TRABRIF13186

 ........................................................................................................ AZA PRINT13186

 ...........................................................................................................SANFATO13186

 .................................................................................. SNAI CONSTRUCTION13187

 ....................................................................... STE IMAL SERVICES SARL AU13187

 ..............................................................................................................EBF CAR13188

 ...........................................................................................KEY CONSULTING13188

 .................................................................................................. STE TRANS FG13188

 .....................................................................................SOFA PRINT SARL AU13188

 .......................................................................................STE OVADA SARLAU13189

 .................................................................................................. 13189جينيروس شيف

..................................................................................................................  VI2C13189

 .................................................................................................... MAYOR FLEX13192

 .......................................................................................................... ENERAVIA13192

 ......................................................................................................NOUALI FER13192

 ....................................................................... STE FC MATJAR ALAILA SARL13192

 .........................................................................................................MOS WALI13191

 ...................................................................................................... PISTACOFFE13191

 ................................................................................ BAAMI LAYACHI TRANS13191

 ............................................................................................................GROAYO13192

 ........................................................................ BIG ROCK CONSTRUCTION13192

 ..............................................................................................THE MUST CLUB13192

 ....................................................................................................... TAZA BLOC13193

 ....................................................................................................... TAZA BLOC13193

 .........................................................................................................CASTEMAT13193

 ................................................................................................ALPHA SOUND13193

 ................................................................. LES CHAIS DE SIDI YAHYA ZAER13194

 ..................................................................................... ENERGY IN MOTION13194

 ....................................................................................................... ADOUNJAR13194

 ............................................................................................. »ALIMO SAKAN«13194

 ................................................................NTT DATA SERVICES MOROCCO13195

13195رخام اطال تيك..................................................................................................... 

 ................................................................................................................ »SIRIS«13195

 ..................................................................................... STE AALLA NOMADS13195

 .................................................................................. »BASILIC PHARMACIE«13196

 .................................. SOCIETE NAAMI BOUHTOURI HANDASSA NBH13196

 .................................................................................. RESTAURANT BESSAM13196

 .................................................................................... hauscore.inc SARL AU13197

 ........................................AB CONSEILS INFORMATION TECHNOLOGY13197

 II.  -  إعالنات قضائية

13198املحكمة التجارية بالرباط.................................................................................... 

13198املحكمة التجارية بالدار البيضاء......................................................................... 

13222املحكمة التجارية بمكناس................................................................................... 

13221املحكمة التجارية بمراكش................................................................................... 

13221املحكمة التجارية بطنجة..................................................................................... 

13222املحكمة التجارية بفاس....................................................................................... 

13222املحكمة التجارية بأكادور...................................................................................... 

13223املحكمة االبتدائية ببني مالل............................................................................... 

13223املحكمة االبتدائية بسطات................................................................................. 

 ................................................................................ 13223املحكمة االبتدائية بخريبكة

13224املحكمة االبتدائية بالجدودة............................................................................... 

13224املحكمة االبتدائية با زكان................................................................................... 

13225املحكمة االبتدائية ببرشيد................................................................................... 

13225املحكمة االبتدائية بالعرائش............................................................................... 

13225املحكمة االبتدائية باملحمدوة.............................................................................. 

13225املحكمة االبتدائية بالرباط.................................................................................. 

13225املحكمة االبتدائية بالخميسات........................................................................... 

13226املحكمة االبتدائية بتاو ات.................................................................................. 

13226املحكمة االبتدائية بالصويرة............................................................................... 

 .................................................................................... 13226محكمة االستئناف بفاس
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 III.  -  إعالنات إدارية

13228وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء............................................................. 

13228املدورية اإلقليمية للفالحة بالجدودة................................................................... 

13228وكالة الحوض املائي لسبو.................................................................................... 

 ................................................................................ 13215الوكالة الحضرية لبني مالل 

13218صندوق تمويل الطرق ..........................................................................................

13222الوكالة الوطنية للنهوض باملقاولة الصغرى واملتوسطة...................................... 

13227املعهد الوطني للبحث الزراعي ............................................................................. 

13232الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بتاو ات .......................................... 

13234الوكالة الحضرية ملكناس .................................................................................... 

13239الوكالة الحضرية للخميسات .............................................................................. 

13244الوكالة الحضرية للدار البيضاء .......................................................................... 

إعالن بإوداع  ونشر مشروع قرار وق�سي بالتخلي عن ملكية القطعة األرضية 

أزيالل  بمدونة  العهد  ولي  اإلعدادوة  الثا وية  إحداث  قصد  الالزمة 

13248بإقليم أزيالل ........................................................................................... 

إعالن بإوداع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بتوسيع 

مدرسة النجد بمدونة بني مالل وتنزع بموجبه ملكية العقارات الالزمة 

13249لهذا الغرض............................................................................................. 

إعالن بإوداع  ونشر مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بإحداث 

املقاطعة األولى لألمن بمدونة بني مالل وتنزع بموجبه ملكية العقارات 

13252الالزمة لهذا الغرض................................................................................. 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أ ه من املنفعة العامة تزويد مدونتي 

فاس ومكناس باملاء الصالح للشرب ا طالقا من سد إدريس األول وتنزع 

13251بموجبه ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض .............................. 

تزويد  العامة  املنفعة  أ ه من  يعلن  إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم 

دواوير تابعة لجماعة بني فراسن بإقليم تازة باملاء الصالح للشرب وتنزع 

13252بموجبه ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض............................... 

تزويد  العامة  املنفعة  أ ه من  يعلن  إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم 

دواوير تابعة لجماعة الغوازي ا طالقا من سد الوحدة بإقليم تاو ات 

باملاء الصالح للشرب وتنزع بموجبه ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا 

13253الغرض .................................................................................................... 
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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

ولتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القا وني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أوة مسؤولية فيما وتعلق بمضمون اإلعال ات.

 I.  -  إعالنات قانونية

ESPACE ASIA FAMILIAL
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

شركة   تأسيس  تم   2221 ماوو   18

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :

 ESPACE ASIA  : التسمية 

.FAMILIAL

استغالل  االجتماعي  :  الهدف 

مقهى .

عبد  اوت  دوار   : االجتماعي  املقر 

النبي سيدي عبد الرزاق تيفلت.

الرأسمال :  حدد رأسمال الشركة 

في مئة ألف درهم 122.222 

تسيير الشركة : عين السيد  لحلو 

جميع  مع  للشركة  مسيرا  حمادي  

الصالحيات.

بكتابة  القا وني  تم اإلوداع    -  II

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجاري عدد 899.
 للنسخ و البيان

الوكيل

1P

PROVET الشركة
شركة مساهمة

مقرها الجتماعي : رقم 419 حي املنزه 

- الرباط.

السجل التجاري رقم : 57891
رفع رأسمال الشركة

بتاريخ  اإلدارة  مجلس  عاون 

: 2222/27/13

اإل جاز النهائي للزيادة في الرأسمال 

 8222.222 3222.222 درهم إلى  من 

درهم عن طريق املساهمة النقدوة.

املذكورة من خالل  الزيادة  تمت 

بقيمة  جدود  سهم   52.222 إنشاء 

122 درهم لكل منها.

- تعدول القا ون األسا�سي للشركة 

: بند 6 و 7 من القا ون األسا�سي.

األسا�سي  القا ون  تحيين   -

للشركة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم   -

التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   127792 رقم  تحت  بالرباط 

.2222/12/19

2P

PROVET الشركة

شركة مساهمة

مقرها الجتماعي : رقم 419 حي املنزه 

- الرباط.

السجل التجاري رقم : 57891

رفع رأسمال الشركة
بتاريخ  اإلدارة  مجلس  عاون 

: 2214/12/22

اإل جاز النهائي للزيادة في الرأسمال 

من 2.222.222 درهم إلى 3.222.222 

درهم عن طريق املساهمة النقدوة.

املذكورة من خالل  الزيادة  تمت 

بقيمة  جدود  سهم   12.222 إنشاء 

122 درهم لكل منها.

- تعدول القا ون األسا�سي للشركة 

: بند 6 و 7 من القا ون األسا�سي.

األسا�سي  القا ون  تحيين   -

للشركة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم   -

التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   82624 رقم  تحت  بالرباط 

.2215/21/26

3P

PROVET الشركة

شركة مساهمة

مقرها الجتماعي : رقم 419 حي املنزه 

- الرباط.

السجل التجاري رقم : 57891

رفع رأسمال الشركة

بتاريخ  اإلدارة  مجلس  عاون 

: 2227/26/23

اإل جاز النهائي للزيادة في الرأسمال 

من 1.222.222 درهم إلى 2.222.222 

درهم عن طريق املساهمة النقدوة.

املذكورة من خالل  الزيادة  تمت 

بقيمة  جدود  سهم   12.222 إنشاء 

122 درهم لكل منها.

- تعدول القا ون األسا�سي للشركة 

: بند 6 و 7 من القا ون األسا�سي.

األسا�سي  القا ون  تحيين   -

للشركة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم   -

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

ماي   3 بتاريخ   52665 رقم  تحت 

.2227

4P

أعيس

ش.م.م لشريك واحد

 138، شارع يعقوب املنصور،

الدار البيضاء

الهاتف : 2522.23.23.32

الفاكس : 2522.23.23.27

شركة تبوراما
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 32.222.222 درهم

املقر االجتماعي : 24 و 25 ملتقى 

ز قة ليبورن وز قة رابعة العدوية، 

اقامة ملحمدي الدار البيضاء

السجل التجاري 95459

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي بتاريخ 19 أبريل 2221 تم 

ما ولي :

تأسيس فرع للشركة كائن بمدونة 

مارس،   2 شارع   63 البيضاء،  الدار 

مرس السلطان.

البردعي،  هللا  عبد  السيد  تعيين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

بنيس،  والسيدة  بيلة   C357368

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

C187414 والقاطنين بالدار البيضاء 

فيال  ريزورت،  غولف  كاليفوني 

بوسكورة  الخضراء،  املدونة   ،262

النواصر، مسيرون للفرع.

لدى  القا وني،  اإلوداع  إ جاز  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

وو يو  فاتح  بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2221 تحت رقم 22153.
لإلشارة والبيان

أعيس ش.م.م لشريك واحد

5 P
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 STE GIY ALIMENTATION
GENERALE

SARL
ا حالل مسبق وتصفية لشركة

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
بتاريخ بأكادور  املؤرخ   االستثنائي 
قرر الشريك لشركة   2221 ماي   27
 STE GIY ALIMENTATION
يساوي  رأسمال  ذات   GENERALE
الطابق  مقرها  درهم   122.222
شقة   4 السفلي عمارة ازوكا بلوك أ 
14 تليال تكوين اكادور، قرر املجلس :
ا حالل مسبق وتصفية الشركة ؛

للشركة  مصفي  بصفة  تعيين 
السيد عثمان ابن الطيب ؛

بمقرها  للتصفية  املقر  تحدود 
االجتماعي املذكور اعاله.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2221 وو يو   2 بتاريخ  بأكادور 

رقم 99968.
6 P

CLEAN SILVER
ش.م.م

إستقالة مسير
تعيين مسير جدود
إمضاء اإلداري

تبعا ملحضر الجمع العام االستثنائي 
بتاريخ بأكادور  املؤرخ   للشركاء 

فاتح وو يو 2221 تقرر ما ولي :
اوت  إبراهيم  السيد  إستقالة 
كلين  لشركة  مهامه كمسير  �سي من 

سيلفير ؛
تعيين السيد رشيد بوكود مسير 

جدود للشركة ملدة غير محدودة ؛
للسيد  االداري  التوقيع  الغاء 

إبراهيم اوت �سي ؛
ملتزمة  سيلفر  كلين  شركة 
بالتوقيع اإلداري للسيد رشيد بوكود.
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2221 وو يو   3 بتاريخ  بأكادور 

رقم 99989.
7 P

مؤسسة نهيلة
شركة  محدودة املسؤولية

تفويت حصص
الحصص  تفويت  بمقت�سى 
 ،2217 17  وفمبر  بتاريخ  املنعقد 
املحدودة  الشركة  مساهمو  قرر 
»مؤسسة نهيلة«  املسؤولية املسماة 
مقرها  درهم،   122.222 رأسمالها 
حي   ،36 تجزئة   ،C بلوك  االجتماعي، 
النور، سيدي عثمان، الدار البيضاء، 

واتفقوا على ما ولي :
السيد محمد جني وفوت تحت كل 
للفصل  طبقا  القا و ية  الضما ات 
 122 الشركة،  قوا ين  من   (13(
من   %  122 يعادل  ما  أي  حصة، 
حصته في رأسمال الشركة املحدودة 
»مؤسسة نهيلة«  املسؤولية املسماة 
لصالح كل من السيدة  غالم ثريا 12 
حصة، السيد واسين جني 35 حصة، 
السيد حمزة جني 35 حصة، اآلنسة 
أي ما يعادل  حصة،   18 جني نهيلة 

122 حصة من فئة 122 درهم. 
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  الضبط 
وناور   12 بتاريخ  بالدار  البيضاء 

2218 تحت رقم 654282.
نسخة مؤشر عليها

اإلدارة

8 P

 NOUVELLE VISITE
 TECHNIQUE DE

- VEHICULES - NOVITE
زيادة تقنية جدودة للمركبات
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال 522.222 درهم
املكتب املسجل : الدار البيضاء 

قطعة أرض رقم 11 قسم تفراوت 
BD فورات حي محميدي
تحويل أسهم الشركة

: بموجب شروط بيع األسهم  أوال 
بتاريخ 21 ووليو 2222 تقرر ما ولي :

من   13 للمادة  وفقا  األسهم  بيع 
الشريك  وتنازل  األسا�سي  النظام 
جميع  بموجب  مكرم  مبارك  السيد 

عن  والقا و ية  املطلقة  الضما ات 

له  اململوكة  األسهم  من  سهم   522

املسؤولية  ذات  الشركة  رأسمال  في 

» وفيت«  باسم  املعروفة  املحدودة 

قبل  الذي  مدري  مصطفى  للسيد 

522 سهم بقيمة 122 درهم للسهم.

ثا يا : تم اإلوداع القا وني بسجل 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

برقم   2222 أكتوبر   14 بتاريخ 

.749692
لالستخراج واالشارة

اإلدارة

9 P

NEW PLAN TRANS 

- NEWPLAT - 
خطة ترانس الجدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال 1.222.222 درهم

مكتب مسجل : 4 لوتيس أدوه 1 

RES-DE-CHAUSSEE عين السبع 

الدار البيضاء 

تحدوث النظام األسا�سي
الجمعية  أحكام  بموجب   : أوال 

العامة غير العادوة املنعقدة في الدار 

تقرر  2222 سبتبر   29 في   البيضاء 

ما ولي :

 طبقا للظهير الشريف رقم 1.97.49

الصادر في 5 شوال )13 فبراور 1997) 

بشأن   5.96 رقم  القا ون  بإصدار 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

العادوة  غير  العامة  الجمعية  قررت 

للشركة  األسا�سي  النظام  تحدوث 

ذات املسؤولية املحدودة تسمى » يو 

بالن ترانس«.

: تم اإلوداع القا وني في قلم  ثا يا 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

برقم   2222 أكتوبر   22 بتاريخ 

.752581
لالستخراج واإلشارة

اإلدارة

10 P

FRANCE CAR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
هبة امللكية املجردة للحصص 

االجتماعية
هبة حق اال تفاع بالحصص 

االجتماعية
مطابقة القا ون األسا�سي
تثبيت مسيرون في مهامهم
تحدود صالحيات املسيرون

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

قام   2221 أبريل   21 في  البيضاء 

بهبة  الطاهري  الرحيم  عبد  السيد 

للملكية  نهائي  وبشكل  األحياء  بين 

حصة   29.222 لـ  بأكملها  املجردة 

درهم للواحدة إلى   322 اجتماعية بـ 

ادري�سي  والي  عزيزة  السيدة  زوجته 

الطاهري،  صوفية  السيدة  وبناته 

السيدة  الطاهري،  هدى  السيدة 

غيثة الطاهري وأبنائه السيد فيصل 

الطاهري والسيد عمر الطاهري والتي 

 FRANCE ومتلكها في الشركة املسماة

مسؤولية  ذات  شركة   CAR SARL

 محدودة رأسمالها 12.522.222 درهم

البيضاء  بالدار  االجتماعي  مقرها 

زرارة  ابن  أسعد  ز قة   3 املعاريف 

وذلك حسب النسب التالية :

إلى السيدة هدى الطاهري 6.125 

حصة اجتماعية.

إلى السيدة عيثة الطاهري 6.125 

حصة اجتماعية.

إلى السيد فيصل الطاهري 6.125 

حصة اجتماعية.

 4.125 الطاهري  عمر  السيد  إلى 

حصة اجتماعية.

الطاهري  صوفية  السيدة  إلى 

4.125 حصة اجتماعية.

ادري�سي  والي  عزيزة  السيدة  إلى 

2.375 حصة اجتماعية.

حصة   29.222  : املجموع 

اجتماعية.
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بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

للشركة   2221 أبريل   21 في  البيضاء 

 FRANCE CAR SARL املسماة 

شركة ذات مسؤولية محدودة قامت 

السيدة  السيدة عزيزة والي ادري�سي، 

عمر  والسيد  الطاهري  صوفية 

وبشكل  األحياء  بين  بهبة  الطاهري 

 6.222 نهائي لحق اال تفاع بأكمله لـ 

حصة   2.222 أي  اجتماعية  حصة 

درهم   322 بـ  للواحد  اجتماعية 

الرحيم  عبد  السيد  إلى  للواحدة 

هاته  في  ومتلكنها  والتي  الطاهري 

الشركة.

لـ  الحالي  التقسيم  لذلك  وتبعا 

املكو ة  اجتماعية  حصة   35.222

لرأسمال الشركة هو كما ولي :
الطاهري  الرحيم  عبد  السيد 

حق   2 العادوة   2 الكاملة  امللكية 

اال تفاع 35.222.

ادري�سي  والي  عزيزة  السيدة 

امللكية الكاملة 2 العادوة 4.375 حق 

اال تفاع 2.

السيدة صوفية الطاهري امللكية 

حق   6.125 العادوة   2 الكاملة 

اال تفاع 2.

امللكية  الطاهري  عمر  السيد 

حق   6.125 العادوة   2 الكاملة 

اال تفاع 2.

امللكية  الطاهري  هدى  السيدة 

حق   6.125 العادوة   2 الكاملة 

اال تفاع 2.

امللكية  الطاهري  غيثة  السيدة 

حق   6.125 العادوة   2 الكاملة 

اال تفاع 2.

امللكية  الطاهري  فيصل  السيد 

حق   6.125 العادوة   2 الكاملة 

اال تفاع 2.

املجموع : امللكية الكاملة 2 العادوة 

35.222 حق اال تفاع 35.222.

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

للشركة   2221 أبريل   21 بتاريخ 

 »FRANCE CAR SARL« املسماة 

شركة ذات مسؤولية محدودة :

مطابقة القا ون األسا�سي الحالي 

للشركة.

تثبيت السيدة صوفية الطاهري 

مهامهم  في  الطاهري  عمر  والسيد 

كمسيرون للشركة ملدة غير محدودة 

مع جميع الصالحيات.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

2221 تحت  27 ماي  بتاريخ  البيضاء 

رقم 782135.

11 P

STE  PROXIPNEU
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

سجل تجاري رقم : 133251 تمارة

تمت   ،2221 ماي   18 بتاريخ 

لشركة  االسا�سي  النظام  صياغة 

شركة  PROXIPNEU SARL AUن 

الشريك  ذات  مسؤولية  محدودة 

122.222  درهم،  راسمالها  الوحيد، 

مقرها االجتماعي : رقم 584 حي االمل 

عين عودة.

وصيا ة  وبيع  اصالح   : املوضوع 

زيوت  بيع  والعجالت،  االطارات 

التشحيم وملحقاتها.

العواد  السيد   : الوحيد  الشريك 

الحامل  الجنسية،  مغربي  حسن 

للبطاقة الوطنية رقم JE272192، ب 

1222 حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسيير  فوض 

محددة للسيد :

الجنسية،  مغربي  حسن  السيد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.JE272192

بالسجل  القا وني  االوداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  لدى  التجاري 

بتمارة ، في 2 وو يو 2221،  تحت رقم  

.1214

12 P

 STE DELTA GRAVETTE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

سجل تجاري رقم : 61457 الرباط
حل مسبق للشركة

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 ،  DELTA GRAVETTE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد، راسمالها 122.222 
شارع   31 االجتماعي  مقرها  درهم، 
طارق ابن زياد الرباط، خالل الجمع 
العام الغير العادي الذي انعقد بمقر 

الشركة بتاريخ 8 فبراور 2221 :
الحل املسبق للشركة.

ادريس  بنخذة  السيد  تعيين   
مصف للشركة.

شارع   31 التصفية  مقر  تعيين 
طارق ابن زياد الرباط.

بكتابة  القا وني  االوداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2221 مارس   7 بتاريخ 

.111639
13 P

 STE ELECTRICITE ET
 TRAVAUX DIVERS DE

BATIMENTS
ETD

SARL AU
CAPITAL : 1.200.000 DHS

 SIEGE : HAY AL MASSIRA AMAL
N°5 249 BIS CYM RABAT

RC N°: 40261
زيادة في راسمال الشركة

املنعقد   ،2221 مارس   2 بتاريخ 
لشركة  العادي  الغير  العام  الجمع 
 ELECTRICITE ET TRAVAUX
شركة   ،DIVERS DE BATIMENTS
راسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 
1.222.222 درهم، مقرها االجتماعي 
حي املسيرة أمل 5 رقم 249 مكرر حي 
يعقوب املنصور الرباط، حيث تمت 

املصادقة على :

من  الشركة  راسمال  رفع 
 3.222.222 الى  درهم   1.222.222

درهم عن طريق دمج االرباح.
النظام  من  و7   6 البندون  تغيير 

االسا�سي للشركة.
باملحكمة  القا وني  االوداع  تم 
أبريل   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2221، تحت رقم 112544.
14 P

STE MEDRA TOP
SARL AU

تاسيس شركة
 19 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أبريل 2221، تم تاسيس شركة ذات 
وحيد  بشريك  محدودة   مسؤولية 

ذات املميزات التالية :
 STE  : االجتماعية  التسمية 
 ،MEDRA TOP SARL AU

ش.م.م.ش.و.
املقر االجتماعي : 47 شارع عمر بن 
العاص، اقامة اسماعيل، مكتب رقم 

4، القنيطرة.
القيام   : االجتماعي  الغرض 
التي تتم  باالنشطة الزراعية التالية  
االرض  تحضير  اطراف،  عن   يابة 
والغرس  والبذر  الحصاد  وعملية 
ومعالجة املحاصيل ورش املحاصيل، 
في  الزراعية  االر�سي  على  الحفاظ 

حالة زراعية وبيئية جيدة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
رحموني  السيد  طرف  من  محدودة 

محمد.
حدد   : االجتماعي  الراسمال 
 122.222 بمبلغ  االجتماعي  راسمال 
درهم مقسم الى 1222 حصة من فئة 
122 درهم للواحدة مكتتبة ومحررة 
كليا من طرف السيد رحموني محمد.
كتابة  لدى  القا وني  االوداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2221 ماي   24 بتاريخ  بالقنيطرة، 

تحت رقم  62723.
ملخص قصد النشر

15 P
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STE ALAOUI EVENT
SARL AU

 12 بتاريخ   بمقت�سى عقد عرفي 
اكتوبر 2222 تم تأسيس شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة   املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية : 
          ALAOUI EVENT       : التسمية

.    SARL  : الصفة القا و ية 
تنظيم   : االجتماعي  الهدف 

املناسبات، التجارة وكالة التشغيل.
رأسمال الشركـة : 122.222 درهم  
مقسمة إلى 122 حصة من فئة 1222 

درهم للحصة الواحدة .
الشكل  على  الشركاء  بين  موزعة 

التالي :
العالوي هللا  عبد  موالي   السيد 

85  حصة.
 السيد اسامة العالوي5  حصص.

العالوي5   الصمد   عبد  السيد 
حصص. 

السيد ة منال العالوي5  حصص .
من  ابتداء  سنة   99  : املدة   
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
فال  شارع   48 االجتماعي:   املقر 

اوالد عميرالشقة1 أكدال الرباط.
عبد هللا  موالي   : السيد   املسير 

العالوي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

    .152455
16 P

STE BOUREGREG TELECOM
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
2222 تم تأسيس شركة   12 اكتوبر 
بشريك  املحدودة   املسؤولية  ذات 
الخصائص  تحمل  والتي  وحيد 

التالية:
 STE BOUREGREG  : التسمية 

.  TELECOM

.SARL AU  : الصفة القا و ية    

الهدف االجتماعي : وكيل خدمات 

الهاتف.

الهاتف،  أجهزة  وتركيب  توريد   

املكاتب  تقنيات  املعلوميات، 

والهواتف.
رأسمال الشركـة : 122.222 درهم  

مقسمة إلى 122 حصة من فئة 1222 

درهم للحصة الواحدة .

الشكل  على  الشركاء  بين  موزعة 

التالي :

السيد محمد الداسع 122  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة   

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

فال  شارع   48 االجتماعي:   املقر 

اوالد عميرالشقة1 أكدال الرباط.

املسير السيد : محمد الداسع.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.152463

17 P

STE BOUSTANE LEMTA
SARL

مقرها االجتماعي : دوار عين الهاوج 

عين بو علي موالي يعقوب فاس

بتاريخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى  

شركة  تاسيس  تم   ،2221 وو يو   2

محدودة املسؤولية لتكون خاصياتها 

كالتالي :

 STE BOUSTANE  : التسمية 

.LEMTA SARL

من  كل  في  الشركة  من  الغرض 

الزيزت  تصنيع  والخارج  املغرب 
والدهون  والحيوا ية  النباتية 

ومشتقاتها زيوت معلب.

مباشرة  غير  أو  مباشرة  وبصفة 

النشاطات التي تهدف الى التنمية.

فاس دوار عين   : املقر االجتماعي 

الهاوج عين بو علي موالي يعقوب.

 122.222   : الشركة  راسمال 

درهم.

 12.222  .. بوشتى  الهاني  السيد 

درهم.

 12.222  .... السيد الهاني شفيق 

درهم.

السيد الهاني رضوان ..... 12.222 

درهم.

 .... الفتاح  عبد  الهاني  السيد 

12.222 درهم.

 12.222  .... السيد الهاني محمد  

درهم.

 25.222  .. خالد  قابضة  شركة 

درهم.

 25.222 سعد  قابضة  شركة 

درهم.

املجموع ..... 122.222 درهم.

: تسير الشركة من طرف   التسيير 

عبد  الهاني  السيد  وهو  واحد  مسير 

الفتاح.

في وتنتهي  وناور  فاتح  من   تبتدئ 

 31 ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  القا وني  االوداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 21/2664.

18 P

STE GLORY BY HOUDA
SARL AU

 19 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

شركة  تاسيس  تم  قد   ،2221 ماي 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :

التسمية : كلوري باي هدى.

ش.م.م.   : القا و ية  الصفة 

بشريك وحيد.

: تزيين وحالقة  الهدف االجتماعي 

السيدات.
راسمال : 122.222 درهم مقسمة 

الى 122 حصة من فئة 1222 درهم.

 122  ... هدى  الهراس   : الشركاء 

حصة.

املدة : 99 سنة.

من فاتح وناور الى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : الوالوة شارع علي 
يعتة عمارة تكنو عياد بلوك س رقم 

51 الطابق 6 تطوان.
الحامل  هدى  الهراس   : التسيير 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
L524554 والساكن بشارع واد سبو 
ز قة ب اقامة  رجس الطابق 2 شقة 

رقم 4 تطوان.
باملحكمة  القا وني  االوداع  تم 
شركة  بواسطة  بتطوان  االبتدائية 
كو طا املضيق السجل التجاري رقم 

29551، بتاريخ فاتح وو يو 2221.
مقتطف للنشر واالشهار

19 P

 STE HL SERI MODA
SARL

 19 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
شركة  تاسيس  تم  قد   ،2221 ماي 
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :
التسمية : ه ل سيري مودا.
الصفة القا و ية : ش.م.م.

الطباعة   : االجتماعي  الهدف 
الرقمية.

رأسمال : 122.222 درهم مقسمة 
الى 1222 حصة من فئة 122 درهم.

الشركاء : لال هجر الطهيري .. 522 
حصة.

هند اشاوي ... 522 حصة.
املدة : 99 سنة.

من فاتح وناور الى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع  الوالوة   : االجتماعي  املقر 
جبل   2 درب   27 محمد الخراز ز قة 

مشليفن، تطوان.
الطهيري،  لالهجر   : التسيير 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بشارع  الساكنة   ،L529834 رقم 
 1 درب   1 ز قة  الصحراوي  االطلس 

رقم 7 تطوان.
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باملحكمة  القا وني  االوداع  تم 

شركة  بواسطة  بتطوان،  االبتدائية 

كو طا املضيق، السجل التجاري رقم 

29527، بتاريخ 28 ماي 2221.
مقتطف للنشر واالشهار

20 P

 STE ADANOR
SARL AU

تاسيس شركة
العرفي  العقد  شروط  حسب 

تاسيس  تم   ،2221 ماي   22 بتاريخ 

محدودة  لشركة  االسا�سي  النظام 

وذلك  وحيد  لشريك  املسؤولية 

حسب املميزات التالية :

 STE ADANOR SARL : التسمية

.AU

الشكل القا وني : شركة محدودة 

املسؤولية  بشريك وحيد.

عين   16 رقم   : االجتماعي  املقر 

دفالي املركز حد كورت.

: مقاول االشغال  الغرض والغاوة 

املختلفة او البناء.

مقاول التركيبات الكهربائية.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

راسمال الخاص : 122.222 درهم 

1222 حصة اجتماعية  مقسمة على 

في  حصة  لكل  درهم   122 فئة  من 

حوزة الشريك الوحيد :

الحامل  سعيد  وشت  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  للبطاقة 

G395631 .. 1222 حصة.

من  ابتداء   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور الى 31 ديسمبر من كل سنة.

وشت  سعيد  السيد   : املدورية 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم G395631 ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم   : القا وني  االوداع 

وو يو   2 بتاريخ  بلقصيري  االبتدائية 

2221، رقم السجل التجاري 627.

21 P

 STE LA FONCIERE

EMERGENCE
 SIEGE : 63 BD MY YOUSSEF

 RES ADRIANNA 7EME ETAGE

CASABLANCA

RC N°: 224.741

بناء على قرار الجمع العام بتاريخ 

قرر املساهمون ما   ،2221 وناور   29

ولي :
زيادة راسمال بمبلغ 35.252.375 

 422.214.174 من  ليصبح  درهم 

الى  الحالية  قيمته  درهم 

435.266.549 درهم.

التعدول النسبي لعقد التاسيس.

االدارة  مجلس  محضر  بموجب 

بتاريخ 4 ماي 2221 تقرر :

مالحضة استكمال زيادة راسمال 

بمبلغ 35.252.275 درهم ليصبح من 

درهم قيمته الحالية   422.214.174

الى 435.266.549 درهم.

التعدوالت  بدء  فاذ  مراعاة 

القا و ية.

باملحكمة  القا وني  االوداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

ماي 2221، برقم 782368.

21P مكرر

 STE TWIN ATLAS

LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة
بتاريخ  اجتماع  محضر  بموجب 

15 ابريل 2221، قرر شركاء الشركة 

من  للشركة  الرئي�سي  املقر  تحويل 

محمد  ز قة  زاوية  باكيت  بالس 

 112 سميحة وبيير باورن شقة رقم 

الى بالس باكيت زاوية  الدارالبيضاء 

محمد سميحة وبيير بارون شقة رقم 

112 الدارالبيضاء.

تم وضع وثائق التعدول باملحكمة 

 27 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

ماي 2221، تحت رقم 782149.

22 P

 STE NOUH TRANSIT

 TRANSPORT

 INTERNATIONAL
NOUTRANS

شركة  ذات مسؤولية محدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة
بتاريخ  اجتماع  محضر  بموجب 

شركاء  قرر   ،2221 ابريل   22

الرئي�سي  املقر  تحويل  الشركة 

للشركة من بالس باكيت زاوية ز قة 

شقة  باورن  وبيير  سميحة  محمد 

الى  الدارالبيضاء   111/112 رقم 

سميحة  محمد  زاوية  باكيت  بالس 

 112/111 رقم  شقة  بارون  وبيير 

الدارالبيضاء.

تم وضع وثائق التعدول باملحكمة 

 27 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

ماي 2221، تحت رقم 782169.

23 P

STE ONE TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 7 ز قة احمد 

التوكي الطابق الثاني الرقم 12 

الدارالبيضاء

تاسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2221 ماي   19 بالدارالبيضاء  

املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :

.STE ONE TEXTILE : التسمية

الهدف : البيع، الشراء، التصدور 

النشر،  التمثيل،  واالستيراد، 

االوداع، التجارة.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

الصناعية،  السياحية،  التجارية، 

العقارية  وغير  العقارية  املالية، 

غير  أو  مباشرة  بصفة  املختلفة، 

مباشرة باالنشطة املشار اليها أعاله.

احمد  ز قة   7  : االجتماعي  املقر 

 12 رقم  الثاني  الطابق  التوكي 

الدارالبيضاء.

مدة : 99 سنة ابتداء من تاسيس 

الشركة.

درهم   122.222  : الراسمال   

مقسم الى 1222 حصة من فئة 122 

درهم.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور الى 31 ديسمبر من كل سنة.
بمقت�سى الفصل 15 من القا ون 

السيد  تعيين  تم  للشركة  االسا�سي 

كمسير  ابراك  على  الهامي  فتحي 

للشركة ملدة غير محدودة.

والسجل  القا وني  االوداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بالدارالبيضاء ووم فاتح  وو يو 2221، 

تحت رقم 782594 و525227.
بيان مختصر

24 P

STE GEODIS AFRICA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 322.222 درهم

مقرها االجتماعي: شارع ابراهيم 

الروداني الطابق 5 شقة رقم 

21 اقامة الريحان حي املعاريف 

الدارالبيضاء

تاسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2221 أبريل  فاتح  بالدارالبيضاء   

املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :

 STE GEODIS  : التسمية 

.AFRICA

لجميع  العامة  االدارة    : الهدف 

الشركات االفريقية التابعة ملجموعة 

الشركة  ستكفل  والتي   GEODIS

جميع  وأداء  االقليمي  املقر  دور  لها 

الخدمات املرتبطة بها.
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ابراهيم  شارع   : االجتماعي  املقر 

رقم  شقة   5 الطابق  الروداني 

املعاريف  حي  الريحان  اقامة   21

الدارالبيضاء.

مدة : 99 سنة ابتداء من تاسيس 

الشركة.

درهم   322.222  : الرأسمال 

مقسم الى 3222 حصة من فئة 122 

درهم.

ومخصصة  بالكامل  مدفوعة 

 GEODIS الوحيد  للشريك 

.INTERNATIONAL

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور الى 31 ديسمبر من كل سنة.

 Mr. JEROME السيد  تعيين  تم 

غير  ملدة  للشركة  كمسير   ALGIE

محدودة.

والسجل  القا وني  االوداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية  

 ،2221 ماي   31 ووم  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 524623.

25 P

STE JK PRO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

السجل التجاري رقم : 423579

استدراك خطأ
استدراك خطأ الصادر في الجريدة 

ماي   19 بتاريخ   5664 الرسمية رقم 

.2221

 JK PRO SARL اسم الشركة هو 

.KJ PRO SARL وليس

26 P

STE MGA TECH
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
ووم  بتمارة  عرفي  لعقد   تبعا 

2221، تم انشاء شركة  ذات  6 ماي 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

.STE MGA TECH : االسم

الهدف  : لوازم املكاتب.

املالية  التجارية،  العمليات  كل 

املرتبطة  والصناعية،  والعقارية 

باالهداف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

الشركة.

تجزئة   18   : االجتماعي  املقر 

النمسية 2 تمارة.

املدة : 99 سنة  من تاريخ تسجيل 

بالسجل التجاري.

رأسمال :  حدد في 122.222 درهم 

اجتماعية  حصة   1222 الى  مقسم 

كلها محررة  قدا من طرف الشركاء :

 .... الحكيم  عبد  الباز  السيد 

42.222 درهم.

 ..... محمد  اكشوش  السيد 

32.222 درهم.

 32.222  ..... السيد اكشوش هرو 

درهم.

السنة   : االجتماعية  السنة 

االجتماعية تبتدئ من فاتح وناور الى 

غاوة 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد الباز عبد الحكيم.

االرباح : بعد خصم 5 % لالحتياط 

القا وني، الباقي ووزع أو وؤجل حسب 

قرارات الجمعية العامة العادوة.

تم االوداع القا وني لدى املحكمة 

 5718 رقم  تحت  بتمارة  االبتدائية 

ووم 21 ماي 2221.
عن النسخة والنص

27 P

 STE  MADELEINE SALE
SARL

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد توثيقي مؤرخ بسال 

2221 قد تم تاسيس     24 ماي  بتاريخ 

شركة ذات املسؤولية   املحدودة  .               

فروع او وكاالت الشركات التجارية 

التي ووجد مقرها بالخارج  

مشغل مخبزة  الهدف االجتماعي: 

ومعجنات.

رأسمال الشركـة : 122.222  درهم 
حصة من فئة   1222 إلى  مقسمة   

122 درهم للحصة الواحدة.  
أمين الزموري  .... 522   حصة .
أحمد جدورة ....   522   حصة .

من  ابتداء  سنة   99 املدة : 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح وناور إلى    : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تجزئة  السفلي  الطابق  املقر:  
معامل   117 رقم   2 قطاع  زردال 

بوقنادل سال.  
 املسير: احمد جدورة         حامل 

.G317477البطاقة الوطنية رقم
التجاري:  بالسجل  التقييد  رقم 
االبتذائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بسال بتاريخ 23/26/2221 تحت رقم  
611  في السجل الزمني بسال.                                                                                                                                                  
                    TELEPHONE    :  2537725532   
EMAIL benyoussef.fid@

.gmail.com
28 P

STE MSCOS SERVICES
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تكوين  تم   ،2221 مارس   15 بتاريخ 
ذات  لشركة  أسا�سي  أسا�سي   ظام 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد خصائصها كالتالي :
 STE MSCOS  : التسمية 

.SERVICES SARL AU
الهدف :  تمارس الشركة االهداف 

التالية :
القا و ية  االستشارات  مكتب 
املقاوالت،  وتسيير  تنظيم  الضريبية 

اعداد ملفات القروض .
مكتب محاسبة.

مكتب    1 عمارة   : املقر االجتماعي 
املركز التجاري املنال ح ي م   2 رقم 

الرباط.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة  من تاريخ تسجيل 

بالسجل التجاري.
رأسمال :  حدد في 122.222 درهم 

كل  قيمة  حصة   1222 الى  مقسم 

درهم في ملكية السيدة     122 واحدة 

لبطاقة  الحاملة  عمراني  حنان 

.A782177 التعريف الوطنية رقم

التسيير : تم تعيين السيدة حنان 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  عمراني 

كمسيرة   A782177 رقم  الوطنية 

للشركة وملدة غير محدودة.

خصم  بعد   : القا وني  االحتياط 

االحتياط  تاسيس  أجل  من   %  5

حسب  ووزع  الفائض  القا وني 

قرارات الشركاء.

تم االوداع القا وني لدى املحكمة  

مارس   18 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
رقم   ،2695 رقم  تحت   ،2221

السجل التجاري 152517.
عن النسخة والنص

29 P

STE TEL SOL
SARL

  راسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : الرباط شارع 

االبطال رقم 17 شقة رقم 9 أكدال

السجل التجاري رقم : 116453 

الرباط

مرؤخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2221 مارس   31 بتاريخ  بالرباط 

االستثنائية  العامة  الجمعية  قررت 

لشركاء شركة tel sol ش.م.م. ما ولي :

الختامية  الحسابات  فحص 

للتصفية بتاريخ 321 مارس 2221.

اغالق للتصفية.

توزيع حصيلة التصفية.

اضطالع للمصفي.

تم االوداع القا وني لدى املحكمة  

ماي    25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2221، تحت رقم 114856.

30 P
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STE MMA DISTRIBUTION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تحرير   ،2221 ماي   3 في  الرباط 

محدودة  لشركة  االسا�سي  القا ون 

املسؤولية، والتي خصائصها كالتالي: 

االستيراد والتصدور.

التوزيع.

بيع وشراء.
4 ز قة  : الرباط ،  املقر االجتماعي 

 7 الثالث شقة رقم  الطابق  واد زيز 

اكدال.

املدة : 99 سنة  من تاريخ التسجيل 

في السجل التجاري.

في  الراسمال  حدد   : الراسمال   

الى  مقسم  درهم   122.222 مبلغ  

1222 حصة من فئة 122 درهم لكل 

واحدة، وهي موزعة كالتالي :

 ... املتفاءل  أمين  محمد  السيد 

522 حصة.

 522  .... املتفاءل  حسن  السيد 

حصة.

أمين  محمد  السيد   : التسيير 

في  مزداد  الجنسية  مغربي  متفاءل، 

1994/22/29 بالرباط الكائن عنوا ه 
ز قة اكادور حسان الرباط،   9 برقم 

والحامل للبطاقة التعريف الوطنية 
حصة،   522 مالك   ،AA52858 رقم 

عين مسير للشركة ملدة غير محدودة.

 ،152289 التجاري  السجل 

باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27 

ماي 2221، تحت رقم 114958.

31 P

 STE RAZANE BEAUTY

 COIFFURE ESTHETIQUE &

SPA
SARL AU

تاسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

  17 ماي 2221، تم تاسيس شركة.

 STE RAZANE BEAUTY : االسم
 COIFFURE ESTHETIQUE &SPA

.SARL AU
الهدف االجتماعي : شعر تجميلي، 

سبا، امليكروبالدونغ الحمام.
زارقوني  دائرة   : االجتماعي  املقر 

رقم 128 مركز الصخيرات.
مقداره   : الشركة  راسمال 
 1222 الى  مقسم  درهم   122.222
حصة  كل  مقدار  اجتماعية  حصة 

122 درهم .
السيدة هند الباز ... 1222 حصة 

اجتماعية.
املدة : 99 سنة.

: تعتبر السيدة هند الباز  التسيير 
مسيرة لشركة ملدة غير محددة.

باملكتب  القا وني  االوداع  تم 
بتاريخ  بالرباط  الستثمار  الجهوي 
السجل  رقم  تحت   ،2221 ماي   27

التجاري 133299.
32 P

STE PARABIAGO
SARL AU

CAPITALA : 10.000 DHS
 SIEGE : 15 AV AL ABTAL 4EME

RTAGE N°4 AGDAL RABAT
تاسيس شركة

 PARABIAGO SARL  : التسمية 
.AU

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

راسمال : 12.222 درهم .
املقر االجتماعي : 15 شارع االبطال 

الطابق 4 رقم 4 اكدال الرباط.
أشغال   : االجتماعي  النشاط 

مختلفة مقاول اتصاالت.
الشعبي  السيد   : التسيير 
رقم  الوطنية  البطاقة  رقم  محمد، 
AE113922 املزداد في 1972/12/29  
والقاطن بحي اال بعاث ز قة سيدي 

عالل التازي رقم 581 سال.
التجارية  املحكمة   : التسجيل 
بالرباط بتاريخ 25 ماي 2221، تحت 

رقم 152217.
33 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE DE L’ETAT

 N°48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

 RESIDENCE NIZAR

 TEL : 26-61-22-22-99

25-37-37-87-81

FAX : 05-37-90-39-26

KENITRA

SONOMAK شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر اإلجتماعي : شقة رقم 4، إقامة 
الوحدة 4، بير رامي الشرقية، 

القنيطرة
العام   الجمع  محضر  بمقت�سى 
 SONOMARK لشركة  اإلستثنائي 
بتاريخ  ش.ذ.م.م املنعقد بالقنيطرة، 

22 أبريل 2221، تقرر ما ولي :
الحصص  بيع  على  املصادقة 
اإلجتماعية حيث تمت املصادقة على 
حصة إجتماعية من السيد   49 بيع 
لفائدة السيد   AMAURY ESCALES

بلعربي عبد العزيز.
للموضوع  جدود  نشاط  إضافة 

اإلجتماعي :
أشغال مختلفة أو بناء.

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 
للشركة.

لهذا  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 
اإلبتدائية  باملحكمة  املحضر 
 ،2221 ماي   18 بتاريخ  بالقنيطرة 
بملف   3126/2221 عدد  تحت 

السجل التجاري رقم 47619.
34 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE DE L’ETAT

 N°48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

 RESIDENCE NIZAR

 TEL : 26-61-22-22-99

25-37-37-87-81

FAX : 05-37-90-39-26

KENITRA

BENJABBOUR TRANS شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد
املقر اإلجتماعي : 1166 بقبابة، 

بقبابة س، عرباوة
شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 
ش.ذ.م.م  BENJABBOUR TRANS

 ذات الشريك الوحيد، تقرر تأسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد، مميزاتها كالتالي :
شركة   : الشكل القا وني للشركة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
 BENJABBOUR  : التسمية 

.TRANS
املوضوع الرئي�سي :

والدولي  الوطني  النقل  مقاول 
للبضائع.

بقبابة،   1166  : اإلجتماعي  املقر 
بقبابة س، عرباوة.
املدة : 99 سنة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
الشركة في مبلغ 222.222.22 درهم، 
حصة إجتماعية   2222 مقسمة إلى 

من فئة 122.22 درهم للواحدة.
الشكل  على  الحصص  تخصص 

التالي :
أحمد  بنجبور  والنسب  اإلسم 
الحصص  عدد  اسبا يا  العنوان 

اإلجتماعية 2222.
املجموع : 2222.

اإلدارة السيدة الحفيان ابتسام، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.LB88607 رقم
وقد تم اإلوداع القا وني لقوا ين 
بسوق  اإلبتدائية  باملحكمة  الشركة 
وو يو  فاتح  بتاريخ  الغرب،  أربعاء 

2221، تحت عدد 2221/73.
35 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE DE L’ETAT

 N°48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

 RESIDENCE NIZAR

 TEL : 26-61-22-22-99

25-37-37-87-81

FAX : 05-37-90-39-26

KENITRA

BOUKMOUR AGRI شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر اإلجتماعي : ب.ك 23، س. ب 
4214-4221، املناصرة بن منصور، 

القنيطرة
بمقت�سى محضر القرار اإلستثنائي 
 BOUKMOUR لشركة  الوحيد 
الشريك ذات  ش.ذ.م.م   AGRI
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بتاريخ  املنعقد بالقنيطرة،  الوحيد،   

18 ماي 2221، تقرر ما ولي :

حدف نشاط :

وتغييره  والتصدور  اإلستيراد 

بنشاط جدود :

أشغال مختلفة أو بناء.

النظام  من   2 الفصل  تعدول 

األسا�سي.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

لهذا  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 

اإلبتدائية  باملحكمة  املحضر 

 ،2221 ماي   24 بتاريخ  بالقنيطرة، 

بملف   2221/3191 عدد  تحت 

السجل التجاري رقم 47917.

36 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE DE L’ETAT

 N°48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

 RESIDENCE NIZAR

 TEL : 26-61-22-22-99

25-37-37-87-81

FAX : 05-37-90-39-26

KENITRA

SEADIS شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر اإلجتماعي : حي بدر، ب 27، 

سوق أربعاء الغرب

القرارات  محضر  بمقت�سى 

اإلستثنائي للشريك الوحيد في شركة 

الشريك  ذات  ش.ذ.م.م   SEADIS

أربعاء  بسوق  املنعقد  الوحيد، 
الغرب، بتاريخ 29 ماي 2221، تقرر 

ما ولي :

الزيادة في رأسمال الشركة.

في  الزيادة  الوحيد  الشريك  قرر 
 422.222.22 ب  الشركة  مال  رأس 

 122.222.22 من  لرفعه   ، درهم 

522.222.22 درهم وذلك  إلى  درهم 

إجتماعية  حصة   4222 بإصدار 

بقيمة 122.22 درهم للواحدة.

جدود  إجتماعية  حصة   4222

للسيد الهالف محمد، املجموع 5222 

حصة إجتماعية.

إن الزيادة في الرأسمال املذكورة 
عن  تمت  درهم   522.222.22 إلى 
الجاهزة  الدوون  مع  املقاصة  طريق 
الوحيد  الشريك  لفائدة  واملستلزمة 
 422.222.22 بمبلغ  الشركة  على 

درهم.
تعدول املادتين 6 و7 من النظام 

األسا�سي.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

لهذا  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 
بسوق  اإلبتدائية  باملحكمة  املحضر 
وو يو  فاتح  بتاريخ  الغرب،  أربعاء 
بملف   2221/74 تحت عدد   ،2221

السجل التجاري رقم 25255.
37 P

STR. SAEL INGENIERIE
SARL

شركة ساحل ا جنيوري
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجتماعي : رقم 73 طريق 
مكناس ميدلت

رقم السجل التجاري : 2777 ميدلت
تأسيس

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
التأسي�سي بتاريخ 22 مارس 2221 تم 
إحداث النظام األسا�سي لشركة دات 

املواصفات التالية :
التسمية : شركة ساحل ا جنيوري 

.STR. SAEL INGENIERIE SARL
الهدف :

 مكتب األشغال والدراسات.
الرأسمال : 122222.22 درهم.

الشركاء :
صابير واسين 52222.22 درهم.
الهاللي مريم 52222.22 درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيدة الهاللي مريم.

طريق   73 رقم   : اإلجتماعي  املقر 
مكناس ميدلت.

تم اإلوداع القا وني بكتابة ضبط 
املحكمة اإلبتدائية بميدلت بتاريخ 26 

ماي 2221 تحت عدد 2221/156.
ملخص قصد النشر

املسير

38 P

دووان األستاذة دونا بغدادي 

موثقة بالدارالبيضاء

حي فلوريدا سيدي معروف 264

TEL : 2522.78.69.32

FAX : 0522.58.40.72

 SOCIETE FORTRESS

POROTECTION
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 CAPITAL SOCIAL : 100.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL EST :  A RES.

 AL MOUSTAKBAL GH4 IMM.

 108 N°3 SIDI MAAROUF

 CASABLANCA, IMMATRICULE

 AU REGISTRE DE COMMERCE

 DE CASABLANCA SOUS LE

 N°450191, IDENTIFIANT

FISCAL : 39417620

ICE : 002365091000068

توثيقي  عقد  بمقت�سى 

أبريل   27 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2221، تقرر فيه ما ولي :

صبحي  السيد  ورالدون  فوت 

 122 حصة إجتماعية بقيمة   1222

اململوكة  الواحدة  للحصة  درهم 

 FORTRESS شركة  في  طرفه  من 

SECURITY SARL AU لفائدة شركة 

قرر   FORTRSS GROUP S.A.R.L

الجمع العام :

القا وني  التحويل  املصادقة على 

للملكية بتارخ 27 أبريل 2221.

مال  لرأس  الجدود  التوزيع 

الشركة.

التوقيع القا وني : السيد  والدون 

صبحي.

من  الشركة  تسمية  تغيير 

 FORTRESS SECURITY SARL

 SOCIETE FORTRESS إلى   AU

.POROTECTION SARL AU

تغيير املقر اإلجتماعي للشركة من 

 3RUE AIT OURIIR BD. MOULAY

 RES. إلى YOUSSEF CASABLANCA

 AL MOUSTAKBAL GH4 IMM.

.108 N°3 SIDI MAAROUF

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

وو يو  فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2221 تحت رقم 782647.
ملخص قصد النشر

األستاذة دونا بغدادي
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SMART SHIPPING
S.A.R..L A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها : 12.222.22 درهم

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

سبتمبر   21 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2222، تم تأسيس القا ون األسا�سي 

لشركة ذت املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الواحد الخاصيات اآلتية :

 SMART SHIPPING  : التسمية 

املسؤولية  ذات  شركة   SARL  AU

املحدودة ذات الشريك الواحد.

الهدف اإلجتماعي :

بيع وشراء.

والتجارة بجميع أ واعها.

توزيع وتسليم البضائع.

ز قة   12  : اإلجتماعي  املقر 

 5 رقم  الثالث شقة  الطابق  الحرية 

الدارالبيضاء.

درهم   12.222.22  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   122 إلى  مقسمة 

مملوك  درهم للحصة الواحد،   122

القا�سي  السيد  الواحد  للشريك 

الحامل  إسماعيل،  موالي  ادريسس 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

BH558930 والقاطن بحي املسعودوة 

ز قة 37 رقم 13 ق.ج البيضاء.
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املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيل 
عدا  ما  التجاري  بالسجل  الشركة 
أو حل مسبق  املدة  تمدود  في حالة 

للشركة.
التسيير  مهام  أسندت   : التسيير 
موالي  ادر�سي  القا�سي  للسيد 
التعريف  لبطاقة  الحامل  إسماعيل 

.BH558930 الوطنية رقم
السنة اإلجتماعية : من فاتح وناور 

إلى غاوة 31 ديسمبر.
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
السجل  رقم  تحت  بالدارالبيضاء 
وناور   27 بتاريخ   487251 التجاري 

.2221
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 MAROCAINE DE SERVICE
ET EQUIPPEMENT

SARL AU
رأسمال الشركة : 122222 درهم

R.C : 126511
تغيير مقر الشركة 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
قرر   2221 وناور   22 بتاريخ  املنعقد 
 STE. MAROCAINE شركة  شريك 
 DE SERVICE ET EQUIPPEMENT

.SARL AU
من رقم   : تحويل املقر اإلجتماعي 
2 دوور الجامع  5 ز قة سيام الطابق 
حسان الرباط إلى حي املغرب العربي 

رقم 233 سكتور 3 بلوك 1 تمارة.
تم اإلوداع القا وني بمقر املحكمة 
بتاريخ بالرباط  التجارية   التجارية 
.D111546 8 مارس 2221 تحت رقم 
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BOUCHAMA MOHAMED
SARL AU

CREATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
القا ون  تم وضع   2221 أبريل   6 في 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :

 BOUCHAMA  : التسمية 
.MOHAMED

الهدف : 
مشغل مطحنة الزيتون.

التجارة.
املقر اإلجتماعي : عين جمعة املركز 

رقم 12.
في  مدةالشركة  حددت   : املدة 
التأسيس  ووم  من  ابتداء  سنة   99
حالة الحل املسبق  النهائي باستثناء 
التمدود املنصوص عليه في هذه  أو 

القوا ين.
حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
 122222.22 الرأسمال اإلجتماعي في 
حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 

فئة 122 درهم للحصة الواحدة.
اإلدارة : ودور الشركة السيد محد 
بوشامة مسير وحيد للشركة وشريك 

وحيد.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   2 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
2221 السجل التجاري رقم 53417.
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STE. SARA PUB
 SARL

MODIFICATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
لشركة   2221 مارس   24 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات   STE. SARA PUB
شارع  اإلجتماعي  مقرها  املحدودة، 
املحطة إقامة الوفاء رقم 11 الطابق 

السادس مكناس قد تقرر :
 STE. SARA الحل املسبق لشركة

.PUB
مخا  التازي  بشير  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.
مقر  في  التصفية  مقر  تثبيت 

الشركة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
157، رقم السجل  2221  تحت رقم 

التجاري 44225.
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STE. YAKOV STUDIO

 SARL AU 
MODIFICATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

لشركة   2221 مارس   24 في  ملؤرخ  

املسؤولية  ذات   YAKOV STUDIO

مقرها   واحد،  بشريك  املحدودة 

الطابق   526 رقم  شقة  اإلجتماعي 

الخامس 37 شارع عالل بن عبد هللا 

مكناس قد تقرر :

من  حصة   422 وتحويل  بيع 

اململوكة  الشركة  حصص  مجموع 

من طرف السيد مهدي املخاض إلى 

السيد هشام جبار.

تلتزم الشركة في كل العقود التي 

للسيدة  الوحيد  بالتوقيع  تخصها 

خدوجة السراج.

للشركة  القا وني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات  شركة  إلى  واحد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   7 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2221 تحت رقم 2322 سجل تجاري 

رقم 46927.

44 P

NOR MAROC TRAV
وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  لشركة  األسا�سي  القا ون 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :

التسمية : شركة  ور ماروك ترف 

ش.م.م.ش.و.

مسؤولية   : القا وني  الشكل 

محدودة ذات  شريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي : 

األشغال املختلفة أو البناء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

املسير : السيد الحسين تفاحي.

التوقيع السيد الحسين تفاحي.

درهم   122.222.22  : الرأسمال 

موزعة على الشكل التالي :

 1222 تفاحي  الحسين  السيد 

حصة.

التوقيع : السيد الحسين تفاحي.

درهم   122.222.22  : الرأسمال 

موزعة على الشكل التالي :

 1222 تفاحي  الحسين  السيد 

حصة.

 439 رقم   : اإلجتماعي  العنوان 

ز قة الوفاق قطاع النهضة العياودة 

سال.

من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  رقم 

بتاريخ  33831 بسال   اإلبتدائية 

 3 وو يو 2221.
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SOCIETE WASL

SARL AU

إضافة نشاط تجاري
اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر 

 2221 مارس  فاتح  بتاريخ  املنعقد 

 SOCIETE WASL SARL لشركة 

املسؤولية  محدودة  شركة   AU

رأسمالها  الوحيد  الشريك  ذات 

التجاري  سجلها  رقم   3.522.222

شارع   21 ومقرها اإلجتماعي   56827

الجوالن متجر 4 أطلس فاس.

إضافة نشاط تجاري.

شركة البناء واألشغال العمومية.

بمصلحة  القا وني  اإلوداع  تم 

املحكمة  لدى  الضبط  مكتب 

أبريل   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2221 تحت ملف رقم 2291.

46 P
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SOCIETE CENTRALE PREFA
SARL

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2221 مارس   16 بناريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 
شريك  ذات  املحدودة،  املسؤولية 

املميزات التالية :
 CENTRALE شركة   : التسمية 

PREFA SARL ش. ذ.م.م.
الهدف : 

صناعة مواد البناء.
الجوالن  شارع   : اإلجتماعي  املقر 

محل رقم 5 أطلس فاس.
ووم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي للشركة ما عدا في 

حال الفسخ املسبق أو التمدود.
رأس مال الشركة : 122.222.22 
حصةمن   122 على  مقسم  درهم 
الواحدة  للحصة  درهم   1222 فئة 
اكتتبت بالكامل  قدا ووزعت كاآلتي :
السيد عصام الجابري 92 حصة.

 12 الجابري  الواحد  السيد عبد 
حصة.

الشركة  تدبير  وتولى   : التسيير 
السيد عصام الجابري رقم البطاقة 

.C942924 الوطنية
السنة اإلجتماعية : تبدأ في فاتح 
وناور وتنتهي 31 ديسمبر من كل سنة.

بمصلحة  القا وني  اإلوداع  تم 
كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 
رقم   2221 ماي   4 بتاريخ  بفاس 

السجل التجاري 67653.
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SOCIETE ABDO AGRI
SARL

تحويل املقر اإلجتماعي
اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر 
 2221 ابريل   29 بتاريخ  املنعقد 
 SOCIETE ABDO AGRI لشركة 
رأسمالها  املسؤولية  شركة محدودة 
سجلها  رقم  درهم   122.222.22

التجاري 61121.

من  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
متجر  الجوالن  شارع   21 العنوان 
الحي  العنوان  إلى  فاس،  أطلس   5
املسمى  إبراهيم  سيدي  الصناعي 
 9 سابقا كوطيف قطعة أرضية رقم 

فاس.
بمصلحة  القا وني  اإلوداع  تم 
املحكمة  لدى  الضبط  مكتب 
 2221 ماي   3 التجارية بفاس بتاريخ 

تحت ملف 5246/2.
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STEPH INVEST
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2221 ماي   25 بتاريخ  الرباط، 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.
.STEPH INVEST : التسمية

الهدف اإلجتماعي : 
التسيير التجاري.

التوزيع.
رأسمال الشركة : 122222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122درهم للحصة الواحدة.
 1222 الغرباوي  حاتم  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
ز قة   8 الشقة   32 العمارة   : املقر 

موالي أحمد لوكيلي حسان الرباط.
املسير : السيد حاتم الغرباوي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
152471 باملحكمة التجارية بالرباط.
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 SOCIETE THE BOSS OF PRO
SARL AU

تحويل املقر اإلجتماعي 
اإلستثنائي  العام  للجمع  تبعا 
  2221 مارس   3 بتاريخ  املنعقد 
  SOCIETE THE BOSS OF PRO
يش.م.م  شركة  قررت   SARL AU

رأسمالها 122.222 درهم.

إلى  للشركة  اإلجتماعي  املقر   قل 

شقة 14 عمارة 262 الطابق 2 شارع 

عبد الكريم الخطابي املحيط الرباط.

السيدة  : قامت  تفويت حصص 

فتحي رشيدا بتحويل 1222 سهم من 

 SOCIETE هذه األسهم التي تملكها في

 THE BOSS OF PRO SARL AU

إجمالية  بقيمة  سهم   1222 أي 

أووب  للسيد  درهم   122.222.22

مشموم.

تعدول النظام األسا�سي للشركة.

وتعيين  مدور  وإعفاء  استقالة 

مدور جدود.

املدورة  ذمة  وإبراء  استقالة 

السيدة فتحي رشيدة إلدارتها للتمرين 

املذكور أعاله.

تعيين  العمومية  الجمعية  قررت 

أووب  السيد  جدود  واحد  مدور 

مشموم.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 24 مارس 2221 تحت 
رقم112243.

من أجل اإلستخالص والبيان
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AUTO PROP
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأسمالها : 12.222 درهم

املقر اإلجتماعي : ساحة براك إقامة 

A املتجر رقم 2 حي املحيط الرباط

تغييرات
تبعا ملا جاء في محضر الجمع لعام 

ماي   31 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 

2221 تقرر ما ولي :

بقيمة  حصة   122 تفويت 

122درهم للحصةالواحدة من طرف 

السيد الحمومي امين لصالح السيد 

واسين بلعالم.

من  امين  الحمومي  السيد  عزل 

وتعيين  للشركة  كمسير  منصبه 

السيد واسين بلعالم كمسير للشركة 

مع توقيعه الفردي.

وضع قا ون أسا�سي جدود مرفق 
بما سبق من التعدوالت.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2221 وو يو   7 بالرباط بتاريخ 

رقم 115189.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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FAS BERRADA NEGOCE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

رأسمالها : 12.222 درهم
املقر اإلجتماعي : 15 شاع األبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط   
حل الشركة

تبعا ملا جاء في محضر الجمع العام 
اإلجتماعي  باملقر  املنعقد  اإلستثنائي 

بتاريخ 16 أبريل 2221 تقرر ما ولي :
أبريل   16 من  حل الشركة ابتداء 

.2221
منح السيدة فاطمة الزهراء برادة 
إبراء تام ودون تحفظ من تاريخ بداوة 

نشاط الشركة حتى  وومنا هذا.
بالعنوان  التصفية  مكان  تعيين 
15 شاع األبطال الشقة رقم   : التالي 

4 أكدال الرباط.
تم اإلوداع القا وني لدى املحكمة 
وو يو   2 في  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2221 تحت رقم 115294.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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 SOCIETE DE TRAVAUX
KTAOUA

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
 ذات رأسمال : 22.222 درهم

املقر اإلجتماعي : حي املغرب العربي 
رقم 3925 املسيرة 2 تمارة

تغييرات
تبعا ملا جاء في محضر الجمع العام 
اإلستثنائي املنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 

2222 تقرر ما ولي :
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تبعا لوفاة السيد الكركوب طاهر 

 52 2218 تقرر توزيع  5 أبريل  بتاربخ 

حصة على ورثته.

محمد  الكركوب  السيد  تعيين 

كمسير للشركة مع إمضاءه الفردي.

أبريل   16 من  حل الشركة ابتداء 

.2221

منح السيد محمد الكركوب إبراء 

بداوة  تاريخ  من  تحفظ  ودون  تاما 

نشاط الشركة حتى وومنا هذا.

بالعنوان  التصفية  مكان  تعين 

التالي : حي املغرب العربي رقم 3925 

املسيرة 2 تمارة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ في 2 وو يو 2221 تحت 

رقم 115127.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان 
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 STE. AMINOS

GARDIENNAGE
SARL AU

العنوان : 468 تجزئة والد بناصر 

سكتور4 شارع موالي علي الشريف 

شقة رقم 6 تمارة

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فور الجمع   2219 12  وفمبر  بتاريخ 

الشركة  ملساهمي  اإلستثنائي  العام 

ذات املسؤولية املحدودة قرر ما ولي 

تغيير  اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر 

مقر الشركة من ز قة االدارسة مركز 

 B36 رقم  حسان  املامون  التجاري 

الرباط إلى تمارة 6 تجزئة األما ة شقة 

رقم 9 املسيرة 1.

السيد  استقالة  شركاء  قرر  كما 

توفيق الرامي من منصب املسير.

الشركة من طرف اآلنسة  تسيير 

زينب فريج.

أحمد  السيد  والتوقيع  اإلمضاء 

الرامي.

بنود أخرى.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2222 وناور   32 بتاريخ 

.124185
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE : 122.222.22 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL
IMM. FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

 REACTIVE PROBLEME
SOLVER

S.A.R.L A.U
تغييرات مختلفة

العام  الجمع  مداوالت  إثر  على 
 22 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 
شركة   مساهم  أبريل2221،قرر 
 REACTIVE PROBLEME SOLVER
مقرها  ووجد  والتي   S.A.R.L A.U
فلوري  إقامة  أ وال  شارع   23 ب 
4 ميموزة القنيطرة  11 مكتب رقم 

التغييرات التالية :
كما  اإلجتماعية  الحصص  بيع 

ولي:
 122 تبيع  التجري  مريم  السيدة 
إلى  للحصة  درهم   122 ب  حصة 

السيد حسن الصالحي.
تغيير مسير الشركة:

التجري  مريم  السيدة  استقالة 
السيد حسن  لشركة  املسير  وتعيين 

الصالحي.
للشركة  التجاري  النشاط  تغيير 

بإضافة :
مقاول  قل البضائع.

تاجر مستورد وبيع  صف جملة.
وإلغاء :

مقاول أعمال وإنشاءت مختلفة.
أو  )التاجر  والتصدور  اإلستيراد 

الوسيط املنفذ).
الشركة  غرض  تغيير  وتم  لذلك 

على النحو التالي : 
مقاول  قل البضائع.

أو  البر  طريق  عن  الشحن  وكيل 
املاء أو الجو.

تاجر مستورد وبيع  صف جملة.

تغيير القوا ين األساسية للشركة:

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

82675 بتاريخ 27 ماي 2221.
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CABINET OFISCONSEIL

 IMM. 11 BUREAU N° 5 2EME ATAGE RUE

DAYET AOUA AGDAL RABAT

TRAVAUX DE COMPTABILTE

 FISCALITE JURIDUQUE CREATION

D’ENTREPRISE

CONSEIL EN GESTION

 SOCIETE DE LIEGES

AGLOREX SA
تغيررات مختلفة

العام  الجمع  مداولة  إثر  على 

4  وفمبر  بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 

 LIEGES 2222، قرر مساهمو شركة 

مقرها  ووجد  والتي   AGLOREX SA

أ زران بوز يقة  بئر  بولفارد   169 ب 

التغييرات التالية:

بيع الحصص اإلجتماعية : السيد 

ليلى  والسيدة  كيران  بن  الطيب 

 LA SOCIETE والشركة  كيران  بن 

 COMMERCIAL ET FINANCIERE

DE TANGER SOCOTA بيع :

السيدة  إلى  حصة   38775.5

أسماء بن كيران.

حصة إلى السيدة ثريا   38775.5

بن كيران.

السيدة  إلى  حصة   38775.5

كريمة بن كيران.

السيدة  إلى  حصة   38775.5

سلمى بن كيران.

38775.5 حصة إلى السيدة أمال 

بن كيران.

تغيير الصفة القا و ية من SA إلى 

.SARL

استقالة  الشركة   مسير  تغيير 

وتعيين  كيران  بن  الطيب  السيد 

بن  أسماء  السيدة  جدد  املسيرون 

كيران وثريا بن كيران.

تغيير مكان السجل التجاري الذي 
تم إنشاؤه سابقا في املحكمة التجارية 
في  اإلبتدائية  املحكمة  إلى  بالرباط 

بنسليمان.
تغيير القوا ين األساسية للشركة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   22 التجارية بالرباط بتاريخ في 

2221 تحت رقم 113227.
باملحكمة  القا وني  واإلوداع 
رقم  تحت  بنسليمان  اإلبتدائية 

.6885
56 P

 GITE NOUH شركة
ش.م.م

حي موالي اسماعيل اوت اسحاق 
خنيفرة

السجل التجاري رقم 3841
أشغال مختلفة ومفاوضة

بالجريدة  وقع  خطأ  استدار 
 16 بتاريخ   5667 عدد  الرسمية 
ماي   28( املوافق   1442 شوال  من 

.(2221
.....................................................

..........................................................
رقم  التجاري  السجل   : عوض 

.3881
.....................................................

..........................................................
وقرأ  : السجل التجاري رقم 3841.
....................................................

..........................................................
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 REDOINE ATLAS شركة
SERVICES

ش.م.م
حي اخامن  رقم 152 خنيفرة
السجل التجاري رقم 3843

صاحب مغسل وبائع قطع الغيار
بالجريدة  وقع  خطأ  استدار 
بتاريخ  5667 عدد   الرسمية 
املوافق  1442 شوال  من   16 

 )28 ماي 2221).
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.....................................................
..........................................................

رقم  التجاري  السجل   : عوض 
.3883

.....................................................
..........................................................

وقرأ  : السجل التجاري رقم 3843.

....................................................
..........................................................
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SYOSSAD TRANS شركة
ش.م.م

اعوير سيدي وحيى اوساعد خنيفرة
السجل التجاري رقم 3845
 قل البضائع لحساب الغير

بالجريدة  وقع  خطأ  استدار 
 16 بتاريخ   5667 عدد  الرسمية 
ماي   28( املوافق   1442 شوال  من 

.(2221
.....................................................

..........................................................
رقم  التجاري  السجل   : عوض 

.3885
.....................................................

..........................................................
وقرأ  : السجل التجاري رقم 3845.
....................................................

..........................................................
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BOYKA TRANS شركة
ش.م.م

بلوك ب رقم 74 حي مبروكة اوسكار 
عمارة 1 خنيفرة

السجل التجاري رقم 3847
  قل البضائع لحساب الغير

 قل األمتعة
وتصدور واستيراد

بالجريدة  وقع  خطأ  استدار 
 16 بتاريخ   5667 عدد  الرسمية 
ماي   28( املوافق   1442 شوال  من 

.(2221
.....................................................

..........................................................

رقم  التجاري  السجل   : عوض 

.3887

.....................................................

..........................................................

وقرأ  : السجل التجاري رقم 3847.

.....................................................

..........................................................
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عماد لحكيم

موثق

دووان األستاذ عماد الحكيم موثق بالعرائش

 NORTHEN
SARL

تلقاه  توثقيق  عقد  بمقت�سى 

موثق  لحكيم،  عماد  األستاذ 

أبريل  من   27 بتاريخ  بالعرائش، 

العام  الجمع  ملحضر  تبعا   ،2221

املسماة  للشركة  اإلستثنائي 

ذات  شركة   NORTHEN SARL

مسؤولية محدودة مقرها اإلجتماعي 

29 شارع ابن العاص الطابق الثالث 
التجاري  سجلها  طنجة،   26 رقم 

رأسمال  رفع  تم   ،115165 عدد 

إلى  درهم   242.222.22 الشركة من 

16.442.22.22 درهم، عن طريق ضم 

مبلغ 16.222.222.22 درهم، املتمثل 

 26/62975 في الرسم العقاري عدد 

  82 مساحته   1 امللك املسمى حبيبة 

بطنجة طريق  الكائن  سنتيار   62 آر 

رأسمال  في  للزيادة  وكنتيجة  الرباط 

قدره  فيما  وحدد  أصبح  الشركة 

مقسمة  درهم،    16.442.222.22

من  إجتماعية  حصة   164.422 إلى 

122 درهم، موزعة بين الشركاء  فئة 

بحسب الحقوق على الشكل التالي :

 27.422.22 بوزيد  أحمد  السيد 

حصة.

بوزيد  العزيز  عبد  السيد 

27.422.22 حصة.

 27.422.22 السيد حسن بوزيد 

حصة.

السيد ابراهيم بوزيد 27.422.22 

حصة.

بوزيد  اللطيف  عبد  السيد 

27.422.22 حصة.

بكتابة  اإلوداع  تم   : اإلوداع 

الضبط باملحكمة التجارية بطنجة، 

عدد  تحت   ،2221 وو يو   2 بتاريخ 

.5152
األستاذ عماد الحكيم
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AL RYANE
الريان

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 3.222.222.22 درهم 

املقر اإلجتماعي : رقم 723، حي 

النهضة 1، الرباط

السجل التجاري رقم 73345 الرباط
رفع الرأسمال اإلجتماعي
تحيين القا ون األسا�سي

تبعا ملحضر الجمع العام بتاريخ 6 

 AL شركة  قرر شركاء   ،2221 بتاريخ 

RYANE ما ولي :
بمبلغ  اإلجتماعي  الرأسمال  رفع 

لينتقل  درهم،   3.222.222.22

إلى  درهم   3.222.222.22 من 

بإنشاء  درهم،   6.222.222.22

اكتتبت  جدودة،  حصة   32.222

األرباح  دمج  خالل  من  وحررت 

املسجلة.
6 و7 من القا ون  تعدول املادتين 

الرأسمال  لرفع  األسا�سي  تيجة 

اإلجتماعي.

تحيين القا ون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط، بتاريخ 4 وو يو 2221، تحت 
رقم 115165.

السجل  بتعدول  التصريح  وضع 

لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 

بتاريخ  بالرباط،  التجارية  املحكمة 

من   5675 تحت رقم   2221 وو يو   4

السجل الترتيبي.
من أجل النشر واإلشهار

التسيير
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 MARCHICHE GLOBAL

SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 222222.22 درهم

املقر اإلجتماعي : 31 شارع دواد 

داهيري، الطابق األول، رقم 1 

املعاريف الدرالبيضاء

السجل التجاري 191713

العام  الجمع  محضر  بموجب 

وو يو   3 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 

 MARCHICHE 2221 قرر ت شركة 

GLOBAL SOLUTIONS ما ولي :

من  الشركة  مال  رأس  زيادة 

 1222222.22 إلى  درهم   222.222

درهم ما ترتب على ذلك تعدول املادة 

6 و7 من النظام األسا�سي.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

رقم  تحت  الدارالبيضاء  التجارية 

781324 بتاريخ 4 وو يو 2221.
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 CABINET MARCHICHE DE

 COMPTABILITE ET DES

ETUDES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 222222.22 درهم

املقر اإلجتماعي : 31 شارع دواود 

داهيري، الطابق األول رقم 1 

املعاريف الدرالبيضاء
السجل التجاري191713

الجمع  محضر  بموجب 

بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي  العام 

شركة  قررت   2221 ماي   12

 CABINET MARCHICHE DE

 COMPTABILITE ET DES ETUDES

SARL ما ولي :

من  الشركة  اسم  تغيير 

 CABINET MARCHICHE DE

 COMPTABILITE ET DES ETUDES

 MARCHICHE إلى اإلسم التالي SARL

.GLOBAL SOLUTIONS
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النظام  من   2 املادة  تعدول 

األسا�سي.

تجهيز  الشركة  غرض  توسيع 

كشوف املرتبات.

التكوين واإلستشارات.

النظام  من   3 املادة  تعدول 

األسا�سي.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

رقم  تحت  الدارالبيضاء  التجارية 

782827 بتاريخ 2 وو يو 2221.
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 WICKLESS IMPORT

EXPORT

S.A.R.L. AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد

رأسمالها : 122222.22درهم

املقر اإلجتماعي : شارع الحرية 

ز قة رقم 12 طابق 3 الشقة 6 

الدارالبيضاء

حل الشركة 

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

وناور   31 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 

2221 قرر السيد املهدي  اوي ما ولي :

حل الشركة قبل األوان.

باملقر  التصفية  مقر  تحدود 

شارع  بالبيضاء  للشركة  اإلجتماعي 

الشقة   3 12 طابق  الحرية ز قة رقم 

. 6

من  عبدون  السيد  بيل  تكليف 

طرف الجمع العام كمسؤول بعملية 

التصفية إلى غاوة ا تهائها.

لدى  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 782499 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

وذلك بتاريخ31 ماي 2221.
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صوكوويست 

ش.م.م

1 ملتقى شارع محمد الدووري وجمال الدون 

االفغاني رقم 2 القنيطرة

سجل تجاري رقم 25983 القنيطرة

سارا صيرام
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 22.222.222.22 درهم

مقرها اإلجتماعي : القنيطرة بلوك 

ف رقم 51، أوالد وجيه

 سجل تجاري رقم 28133 القنيطرة

بمقت�سى قرارات الشريك الوحيد 

 ،2221 مارس  فاتح  بتاريخ  املتخذة 

تقرر ما ولي :

فتح فرع للشركة لبيع مواد البناء 

وأجهزة الحمامات بالجملة بالعنوان 

445 تجزئة اوالد مطاع قطاع  اآلتي : 

151595 متجر رقم 123 تمارة.

الزمزمي  سارة  السيدة  تعيين 

مسيرة لهذا الفرع.

تم اإلوداع القا وني بكتابة ضبط 

املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

 82587 عدد  تحت   2221 ماي   24

اإلبتدائية  املحكمة  ضبط  وبكتابة 

تحت   22121 وو يو   7 بتمارة بتاريخ 

عدد 5854.
 للخالصة والتذكير

 التسيير
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DISTRISTONE
SARL AU

إنشاء   2221 أبريل   32 تم بتاريخ 

بمقت�سى   DISTRISTONE شركة 

 ظام تأسي�سي مسجل بالرباط تحت 
 2221 ماي   11 بتاريخ   19194 رقم 

وقد تضمن النظام التأسي�سي ما ولي :

 DISTRISTONE اسم  اتخاد 

SARL  إسم تجاري للشركة.

في شركة  الشركة  تحدود صيغة 

ذات مسؤولية محددة وذات مساهم 

وحيد.

درهم   122222.22 تخصيص 

كرأسمال للشركة.

بالحي  الرئي�سي  القرار  إتخاد 

الصناعي  ويفات منطقة البءر عين 

عتيق طريق تامسنا.

النشاط التجاري للشركة :

استيراد وتصدور.

وبيع الرخام وكل ما وتعلق  شراء 

به.

رشيد  السيد   : القا وني  املسير 

قصيصة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 2221 التجارية بتمارة في فاتح وو يو 

تحت رقم 1211.
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STE. SO. HA. MO. TRANS
SARL AU

رقم 46 تجزئة العبدالوي خنيفرة

غير  اجتماع  محضر  بمقت�سى 

تم   2221 أبريل   14 بتاريخ  عادي 

اتخاذ القرار التالي  :

القرار : إضافة نشاط  مفاوضة.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 

القا ون للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 

2 وو يو 2221 تحت رقم 2221/211 

السجل التجاري رقم 2583.

68 P

SOMEVTRA شركة
ش.م.م

أشغال مختلفة

أشغال الكهرباء

الترصيص الهندسة املد ية 

حي الرجاء في هللا فارة خنيفرة

التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   2221 أبريل   25  

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :

.SOMEVTRA SARL : التسمية

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

املقر اإلجتماعي : حي الرجاء في هللا 

فارة خنيفرة.

الغرض :
أشغال مختلف.
أشغال الكهرباء.

الترصيص.
 الهندسة املد ية.

 122.222.22 الرأسمال : حدد في 
1222 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على الشكل التالي :
 عالل الطالبي 522 حصة.

ولد بويا ووسف 522 حصة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد عالل الطالبي والسيد ولد بويا 

ووسف وذلك ملدة غير محددة.
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
القا ون للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 
19 ماي 2221 تحت رقم 2221/196 

السجل التجاري رقم 3835.
69 P

STE. H.E.F SERVICES
SARL AU

شارع تيبودا الحي اإلداري مريرت 
خنيفرة

غير  اجتماع  محضر  بمقت�سى 
تم   2221 أبريل   12 بتاريخ  عادي 

اتخاذ القرار التالي : 
القرار : استقالة السيدة الصالحي 
وفاء من تسيير الشركة وتعيين السيد 
الصالحي املهدي مسير جدود للشركة. 
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
القا ون للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 
2 وو يو 2221 تحت رقم 2221/212 

السجل التجاري رقم 2279.
70 P

 PNEUMARIQUE شركة
CHERKANI

ش.م.م
اقامة الباهية تجزئة العروي رقم 23 

خنيفرة
 ص التأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2221 ماي   12
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :
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 : شركة  التسمية 
.PNEUMARIQUE CHERKANI

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
محدودة.

الباهية  اقامة   : االجتماعي  املقر 
تجزئة العروي رقم 23 خنيفرة.

الغرض : مركز العجالت.
ألف  مائة  في  حدد   : الرأسمال 
 1222 موزعة إلى   (122.222( درهم 

حصة موزعة على الشكل التالي :
�سي محمد شرقاني 522 حصة ؛

عبد الكريم الشرقاني 252 حصة ؛
امينة شرقاني 252 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
والسيد  شرقاني  محمد  �سي  السيد 
عبد الكريم الشرقاني وذلك ملدة غير 

محددة.
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
القا وني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
27 ماي 2221 تحت رقم 2221/224 

السجل التجاري رقم 3855.
71 P

SOZARTIZANE
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي قررت شركة 
SOZARTIZANE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات مسير 
واحد ش.ذ.م.م.ش.و ذات رأس املال 

122.222 درهم ما ولي :
للشركة  رأسمال  في  الزيادة 
بنسبة 422.222 درهم ليصل بذلك 

رأسمالها إلى مبلغ 522.222 درهم.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 115117 

بتاريخ 3 وو يو 2221.
72 P

SOCIETE OKTA ENERGY
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 RESIDENCE ROUDANAISE
IMM 06 APP 422 QI AGADIR

 21 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  تأسيس شركة  تم   2221 ماي 
مسؤولية محدودة باملميزات التالية :

 OKTA ENERGY التسمية : شركة
ش.م.م شريك وحيد.

اقامة   : االجتماعي  املقر 
 422 شقة   26 عمارة  الروضا يس 

الحي الصناعي اكادور.
درهم   122.222  : الرأسمال 
فئة  من  1222 حصة  على  مقسمة 

122 دراهم.
الفنية،  الدراسة   : الهدف 

والتدقيق في مجال الطاقة.
الشركاء : السيد طروي واسين.

املدة : 99 سنة.
حاليا  الشركة  تسيير   : التسيير 
من طرف السيد : طروي واسين رقم 
 J392776 البطاقة التعريف الوطنية

الساكن بفرنسا.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بأكادور بتاريخ 27 ماي 2221 
التجاري  السجل   1816 رقم  تحت 

.47617
73 P

 SOCIETE TENNESSE REAL
ESTATE
SARL AU

تلقاه  رسمي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ العيادي  عثمان   األستاذ 
بأكادور  واملسجل   2221 ماي   26
تأسيس  تم   2221 ماي   31 بتاريخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 TENNESSE الشريك الوحيد مسماة
REAL ESTATE SARL AU، رأسمالها 
بأكادور،  مقرها  درهم،   122.222
 N125 N05 CITE ASSALAM
 AUPRES DE A&A KHADAMAT
AGADIR وهدفها اإلنعاش العقاري 
 IMMOBILIERE PROMOTION
 SCOTTY ومثلها مسير وحيد السيد
THOMAS LUMLEY الحامل لجواز 

السفر رقم 486311455.
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2221 وو يو   7 بتاريخ  بأكادور 

رقم 47745.

التجاري  بالسجل  تقييدها  تم 

بتاريخ بأكادور  التجاري   باملحكمة 

7 وو يو 2221 تحت رقم 122253.
للخالصة والتذكير

74 P

SOCIETE PRESSING PRO
SARL AU

تلقاه  رسمي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ العيادي  عثمان   األستاذ 

بأكادور  واملسجل   2221 ماي   26

تأسيس  تم   2221 ماي   31 بتاريخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 SOCIETE مسماة  الوحيد  الشريك 

رأسمالها   ،PRESSING PRO

بأكادور،  مقرها  درهم،   122.222

 N125 N05 CITE ASSALAM

 AUPRES DE A&A KHADAMAT

وحيد  مسير  ومثلها   AGADIR

 SCOTTY THOMAS السيد 

LUMLEY الحامل لجواز السفر رقم 

.486311455

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2221 وو يو   7 بتاريخ  بأكادور 
رقم 47747.

التجاري  بالسجل  تقييدها  تم 

بتاريخ بأكادور  التجاري   باملحكمة 

7 وو يو 2221 تحت رقم 122255.
للخالصة والتذكير

75 P

ETUDE MAITRE MAJID BACHDADI

NOTAIRE A FES

24 شارع سان لوى، إقامة املنظر الجميل، 

الطابق االر�سي

AFDAL GAZ شركة
ش.م.م

رأسمالها : 522.222 درهم مقرها 

بفاس، ز قة 821 شارع ابن هيتم 

سيدي ابراهيم، الحي الصناعي 

الزيادة في رأسمال الشركة
للجمع  رسمي  محضر  بمقت�سى 

العام الغير العادي الذي حرر بمكتب 

األستاذ بغدادي مجيد موثق بفاس

  بتاريخ 7 ماي 2221 تم زيادة رأسمال 

الشركة AFDAL GAZ ش.م.م مقرها 

هيتم  ابن  شارع   821 ز قة  بفاس، 

الصناعي  الحي  ابراهيم،  سيدي 

من  لرفعه  درهم   1.222.222 بمبلغ 

 1.522.222 إلى  درهم   522.222

درهم عن طريق دمج األرباح املحتجزة 

من  حصة   12.222 بخلق  للشركاء 

فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

من القا ون   7 و   6 تعدول املادة 

األسا�سي للشركة تبعا لذلك.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 2 وو يو 2221 

تحت رقم 2727/2221.
ألجل الخالصة والبيان

مكتب األستاذ بغداداي مجيد

موثق بفاس

76 P

IDR DESIGN شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس
بالرباط    عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   2222 أكتوبر   5 بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 

بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

.IDR DESIGN : التسمية

ذات  شركة   : القا و ية  الصيغة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

شقة   ،32 رقم   : املقر االجتماعي 

ز قة موالي أحمد الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان، الرباط.

دوكور  مصمم   : الشركة  غاوة 

وتعبئة وتأثيث.

رأسمال الشركة : 122.222 درهم 

مقسمة على الشريك الوحيد للشركة 

 1222 السيد ادريس السباعي بقيمة 

درهم للنصيب   122 أ صبة من فئة 

الواحد.
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: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد ادريس السباعي.

بصفته مسير قا وني للشركة.

بالسجل  التقييد  تم   : ثا يا 

التجاري باملحكمة التجارية بالرباط 

مارس   5 بتاريخ   149721 تحت رقم 

.2221
بمثابة بيان ومقتطف

77 P

 CAFÉ LES ARCADES LA

MAMA’S
شركة مساهمة

رأس املال : 1.242.322 درهم

املقر االجتماعي : ملتقى شارع محمد 

الدووري وز قة اليزبيط القنيطرة 

العادي  غير  العام  الجمع  باسم 

2221 وتبعا  13 أبريل  املنعقد بتاريخ 

بتاريخ  املنعقد  االدارة  مجلس  لقرار 

13 أبريل 2221، تم تقرير ما ولي :

بول،  دحان  السيد  استقالة 

السيد دحان جورج والسيد بن تكن 

عابد من االدارة ؛

الدون  بدر  السيد عرشان  تعيين 

والسيد عرشان عد الصمد والسيد  

عرشان مجيد كمسيرون جدد ؛

تفويت األسهم التامة ما بين ؛

السيد دحان بول والسيد عرشان 

بدر الدون من أجل 2282 سهم ؛

السيد دحان بول والسيد عرشان 

عبد الصمد من أجل 2282 سهم ؛

السيد دحان بول والسيد عرشان 

مجيد من أجل 1242 سهم.

والسيد  جورج  دحان  السيد 

عرشان مجيد من أجل 1242 سهم ؛

والسيدة  جورج  دحان  السيد 

عرشان دليلة من أجل 2282 سهم ؛

والسيدة  جورج  دحان  السيد 

عرشان  ادوة من أجل 2282 سهم ؛

اغنستين  شا طال  لغال  السيدة 

سوزان بر دوت والسيد عرشان بدر 

الدون من أجل سهم واحد ؛

والسيد  التهامي  تكن  بن  السيد 

سهم  أجل  من  الدون  بدر  عرشان 

واحد.

والسيد  عابد  تكن  بن  السيد 

سهم  أجل  من  الدون  بدر  عرشان 

واحد.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإلوداع القا وني بكتابة ضبط 

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

3 وو يو 2221 تحت رقم 82852.
للخالصة والبيان

78 P

 MALAHIBA شركـة

IMMOBILIER
تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة 

محـدودة
بتاريـخ  عرفـي  عقـد  بمقت�سى 
القا ـون  وضع  تـم   2221 أبريل   21

مسؤوليـة  ذات  لشركـة  األسا�سي 

محدودة التي خصائصها كالتالـي : 

 MALAHIBA« شركـة   : التسميـة 

IMMOBILIER« ش.م.م.

الهدف : 

منعش عقاري. 

مقاولة االشغال البناء املختلقة.

املقـر االجتمــاعي : حي العدور تجزئة 

النهضة 1 رقم 274 وزان.

99 سنـة ابتـداء من تـاريـخ   : املـــــدة 

تأسيسهـا. 

رأس املـــال : 422.222 درهم مجزأ 

122 درهم  4222 حصة من فئـة  إلى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي : 

السيد محمد صوفي 2222 حصة. 

 2222 السيد عبد السالم صوفي 

حصة.

املجموع 4222 حصة.  

السنــة املاليــة : من فــاتح ونـــاور إلى 

31 ديسمبر من كل سنـــة. 

التسييـــــــر : تسير الشركة من طرف 

السيـد محمد صوفي ملـدة غير محددة 

مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

األربـاح  تحدوـد  بعد   : األربـــــــاح 
لتكوين   5% تقتطع  الصافية 

االحتياطي القا و ـي.
بكتـابـة  القـا وني  اإلوـداع  تـم 
بـوزان  الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة 
عـدد  تحـت   2221 ماي   12 بتـاريخ 

2999 السجل التجاري رقم1777.
79 P

ASJEN SERVICE شركـة
تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة 

محـدودة بشريك وحيد
بتاريـخ  عرفـي  عقـد  بمقت�سى 
القا ـون  وضع  تـم   2221 أبريل   21
مسؤوليـة  ذات  لشركـة  األسا�سي 
التي  وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالتالـي : 
 ASJEN« شركـة   : التسميـة 

SERVICE« ش.م.م بشريك وحيد.
الهدف : 

واالداء  االموال  تحويل  وكالة 
االلكتروني للفواتير.

بيع الهواتف وملحقاته.
بيع اللوازم املدرسية بالتقسيط.

رقم  مريم  حي   : االجتمــاعي  املقـر 
217 مركز اسجن عمالة وزان. 

99 سنـة ابتـداء من تـاريـخ   : املـــــدة 
تأسيسهـا. 

درهم   42.222.22  : املـــال  رأس 
 122 فئـة  حصة من   422 إلى  مجزأ 
اسم السيد  في  كلها  محررة  درهم 
محمد عد ان املصباحي 422 حصة. 

السنــة املاليــة : من فــاتح ونـــاور إلى 
31 ديسمبر من كل سنـــة. 

التسييـــــــر : تسير الشركة من طرف 
ملـدة  املصباحي  عد ان  محد  السيـد 
الصالحيات  جميع  مع  محددة  غير 

لتسيير الشركة.
األربـاح  تحدوـد  بعد   : األربـــــــاح 
لتكوين   5% تقتطع  الصافية 

االحتياطي القا و ـي.
بكتـابـة  القـا وني  اإلوـداع  تـم 
بـوزان  الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة 
عـدد  تحـت   2221 ماي   28 بتـاريخ 

3211 السجل التجاري رقم 1793.
80 P

ARAFI CASH شركـة
تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة 

محـدودة بشريك وحيد
 5 بتاريـخ  عرفـي  عقـد  بمقت�سى 

ماي 2221 تـم وضع القا ـون األسا�سي 

محدودة  مسؤوليـة  ذات  لشركـة 

بشريك وحيد التي خصائصها كالتالـي : 

 »ARAFI CASH« التسميـة : شركـة

ش.م.م بشريك وحيد.

الهدف : 

وكالة تحويل االموال. 

االداء االلكتروني للفواتير.

: حي الرمل شارع  املقـر االجتمــاعي 

مجمد الخامس رقم 162 وزان. 

99 سنـة ابتـداء من تـاريـخ   : املـــــدة 

تأسيسهـا. 

درهم   92.222.22  : املـــال  رأس 

 122 فئـة  حصة من   922 إلى  مجزأ 

درهم محررة كلها في اسم السيد منير 

قرعي 922 حصة.

السنــة املاليــة : من فــاتح ونـــاور إلى 

31 ديسمبر من كل سنـــة. 

التسييـــــــر : تسير الشركة من طرف 

السيـد منير قرعي ملـدة غير محددة مع 

جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

األربـاح  تحدوـد  بعد   : األربـــــــاح 

لتكوين   5% تقتطع  الصافية 

االحتياطي القا و ـي.

بكتـابـة  القـا وني  اإلوـداع  تـم 

بـوزان  الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة 

عـدد  تحـت   2221 ماي   27 بتـاريخ 

3227 السجل التجاري رقم1785.

81 P

AFRAH HODHOD شركـة
تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة 

محـدودة بشريك وحيد
بتاريـخ  عرفـي  عقـد  بمقت�سى 

القا ـون  وضع  تـم   2221 أبريل   12

مسؤوليـة  ذات  لشركـة  األسا�سي 

التي  وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالتالـي : 
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 AFRAH« شركـة   : التسميـة 
HODHOD« ش.م.م بشريك وحيد.

الهدف : 
ممول الحفالت. 

تأجير آتات واالواني.
تنظيم الحفالت.

املقـر االجتمــاعي : حي اكادور طريق 
الرباط رقم 2 وزان. 

99 سنـة ابتـداء من تـاريـخ   : املـــــدة 
تأسيسهـا. 

درهم   92.222.22  : املـــال  رأس 
 122 فئـة  حصة من   922 إلى  مجزأ 
اسم السيد  في  كلها  محررة  درهم 

ابراهيم الشريقي 922 حصة. 
السنــة املاليــة : من فــاتح ونـــاور إلى 

31 ديسمبر من كل سنـــة. 
التسييـــــــر : تسير الشركة من طرف 
غير  ملـدة  الشريقي  ابراهيم  السيـد 
محددة مع جميع الصالحيات لتسيير 

الشركة.
األربـاح  تحدوـد  بعد   : األربـــــــاح 
لتكوين   5% تقتطع  الصافية 

االحتياطي القا و ـي.
بكتـابـة  القـا وني  اإلوـداع  تـم 
بـوزان  الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة 
عـدد  تحـت   2221 ماي   27 بتـاريخ 

3228 السجل التجاري رقم1787.
82 P

BHIAR شركـة
تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة 

محـدودة
بتاريـخ عرفـي  عقـد   بمقت�سى 
القا ـون  وضع  تـم   2221 ماي   12  
مسؤوليـة  ذات  لشركـة  األسا�سي 

محدودة التي خصائصها كالتالـي : 
 »BHIAR« شركـة   : التسميـة 

ش.م.م.
الهدف : 

بيع مواد البناء بالتقسيط.
مقاولة االشعال املختلقة.

بودروة  دوار   : االجتمــاعي  املقـر 
جماعة بني كلة وزان.

99 سنـة ابتـداء من تـاريـخ   : املـــــدة 
تأسيسهـا. 

درهم   92.222.22  : املـــال  رأس 
 122 فئـة  حصة من   922 إلى  مجزأ 
على  وموزعة  كلها  محررة  درهم 

الشكل التالي : 
السيد محمد بودرة 452 حصة. 

السحتري  الرحيم  عبد  السيد 
452 حصة.

 املجموع 922 حصة. 
السنــة املاليــة : من فــاتح ونـــاور إلى 

31 ديسمبر من كل سنـــة. 
التسييـــــــر : تسير الشركة من طرف 
السيـدان محمد بودرة وعبد الرحيم 
السحتري ملـدة غير محددة مع جميع 

الصالحيات لتسيير الشركة.
األربـاح  تحدوـد  بعد   : األربـــــــاح 
لتكوين   5% تقتطع  الصافية 

االحتياطي القا و ـي.
بكتـابـة  القـا وني  اإلوـداع  تـم 
بـوزان  الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة 
عـدد  تحـت   2221 ماي   28 بتـاريخ 

3212 السجل التجاري رقم1791.
83 P

TRADT شركة
ش.م.م 

تفويت الحصص االجتماعية 
تعدول ومالئمة القا ون االسا�سي 

للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 2221 وناور   7 بتاريـخ  املنعقد 
»TRADT« ش م م  للشركـة املسماة 
رأسمالهـا 122.222.22 درهـم ومقـرها 
االجتماعي شارع عامر سيدي محمد 
حي الرشاد القرية رقم 24 سال. تقرر 

ما ولي :
بيع الحصص اجتماعية من   -  1
طرف السيد محمد حجاجي لفائدة 

السيد محمد مجدوبي .
القا ون  ومالئمة  تحيين   -  2

االسا�سي للشركة.
بكتـابـة  القـا وني  اإلوـداع  تـم 
بسال  االبتدائيـة  باملحكمـة  الضبـط 
بتـاريخ 23 ماي 2221 تحـت عـدد 421 
مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 

29947 بسال.
84 P

TRADT شركة

ش.م.م 

 تغيير الصيغة القا و ية للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

 2221 وناور   7 بتاريـخ  املنعقد 

»TRADT« ش م م  للشركـة املسماة 

رأسمالهـا 122.222.22 درهـم ومقـرها 

االجتماعي شارع عامر سيدي محمد 

حي الرشاد القرية رقم 24 سال. تقرر 

ما ولي :

القا و ية  الصيغة  تغيير   -  1

 للشركة من شركة محدودة املسؤولية

الى شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد.

بكتـابـة  القـا وني  اإلوـداع  تـم 

بسال  االبتدائيـة  باملحكمـة  الضبـط 

بتـاريخ 3 ماي 2221 تحـت عـدد 421 

مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 

29947 بسال.

85 P

TRADT شركة

ش.م.م 

تعيين مسير جدود 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

 2221 وناور   7 بتاريـخ  املنعقد 

»TRADT« ش م م  للشركـة املسماة 

رأسمالهـا 122.222.22 درهـم ومقـرها 

االجتماعي شارع عامر سيدي محمد 

حي الرشاد القرية رقم 24 سال. تقرر 

ما ولي

تعيين السيد محمد مجدوبي   -  1

مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

بكتـابـة  القـا وني  اإلوـداع  تـم 

بسال  االبتدائيـة  باملحكمـة  الضبـط 

بتـاريخ 23 ماي 2221 تحـت عـدد 421 

مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 

29947 بسال.

86 P

CIEL PRO شركـة
ش.م.م 

رأسمالها 122222.22 درهم
 املقر اإلجتماعي : عين دفالي قيادة 
عين دفالي عمالة سيدي قاسم 

 اغالق تصفية الشركة 
بمقت�سى الجمع العـام االستثنائي 
قرر   2221 ماي   12 بتاريـخ  املنعقد 
CIEL PROش.م.م الشركة   شركاء 

ما ولي : 
املصادقة على تقرير املصفي.
معاونة إنهاء عملية التصفية.

إبـراء املصفي وإعفائه من مهامه 
بكتـابـة  القـا وني  اإلوـداع  تـم 
الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة بسيدي 
تحـت   2221 أبريل   22 قاسم بتاريخ 

عـدد 128.
87 P

M&R CONSULTANCY
شركة دات مسؤلية محدودة 

رأسمالها االجتماعي قدره 22.222 
درهم

 املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال، 
رقم 4، أكدال الرباط

في مؤرخ  خاص  عقد   بموجب 
شركة  إنشاء  تم   ،2221 ابريل   22
ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة.
 M&R«  : الشركة  اسم 

.»CONSULTANCY
غرض الشركة

غرض الشركة في كل من املغرب 
والخارج :

جميع  حول  للشركات   صائح 
القضاوا اإلستراتيجية والتنموية التي 

تؤثر على حياة الشركة ؛
 صيحة لألشخاص الطبيعيين ؛

 جميع الدراسات املالية واالقتصادوة
تطوير  ملفات  وجميع  والسوقية، 
 االستثمار واالئتمان والربحية للمشاريع

الصناعية والتجارية ؛
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إنشاء الفروع الثا وية أو الوكاالت؛

تخطيط وتنظيم جميع األحداث 

والندوات ؛

مشاركة الشركة بجميع الوسائل، 

في جميع املقاوالت  وبأي شكل كان، 

وفي جميع الشركات التي تم إنشاؤها 

أو التي سيتم إنشاؤها والتي لها نشاط 

مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  مرتبط 

بالغرض الرئي�سي للشركة أو في جميع 

أو ذات صلة على  املماتلة  األغراض 

إنشاء  خالل  من  الخصوص  وجه 

شركات جدودة أو مساهمات أو رعاوة 

أو اشتراكات أو جمعيات باملشاركة ؛

وجميع  السوق،  دراسات  جميع 

واالئتمان  االستثمار  تطوير  ملفات 

الصناعية  للمشاريع  والربحية 

والتجارية ؛

املنازعات  جميع  في  التحكيم 

التجارية واالجتماعية ؛

الطبيعيين  األشخاص  تدريب 

واملعنويين ؛ 

االستيراد والتصدور ؛ 

العمليات  جميع  عام،  وبشكل 

واملنقولة  والصناعية  التجارية 

بشكل  املتعلقة  واملالية  والعقارية 

مباشر أو غير مباشر باألشياء املذكورة 

أو التي من املحتمل أن تعزز  أعاله، 

أي  وكذلك  وتطويرها،  تحقيقها 

بأي  مشاركة مباشرة أو غير مباشرة، 

في الشركات  أو،  شكل من األشكال. 

مماثلة أهداف  لتحقيق  تسعى   التي 

أو ذات صلة.

شارع   15  : االجتماعي  املقر   
األبطال، رقم 4، أكدال الرباط.

99 سنة من تاريخ تسجيل   : املدة 

الشركة بالسجل التجاري.

املساهمات :

بمبلغ  سالم  رضوان  السيد 

12.222 درهم.

السيدة مريم سالم بمبلغ 12.222 

درهم.

ألف  عشرون  مبلغ  املجموع  في 

درهم 22222 درهم.

تم تحدود رأس املال   : رأس املال 

)22222) درهم،  بمبلغ عشرين ألف 

سهًما   (222( مائتي  على  مقسًما 

 (122( مائة  اسمية  بقيمة  متساوًيا 

من  بالكامل  مكتتًبا  للسهم،  درهم 

بالكامل  مدفوًعا  الشركاء،  قبل 

وتناسب  بما  الشركاء  إلى  ومخصًصا 

مع مساهمات كل منهم، وهم :

السيد رضوان سالم 122 سهم. 

السيدة مريم سالم 122 سهم.

سهم  مائتي  اإلجمالي  املجموع  في 

222 سهم.

املسيرون :

ملدة  مسيرة  تعيين  الشركاء  وقرر 

غير محدودة.

في  املزدادة   مريم سالم  السيدة 

في ا تيب الحاملة   1986 أكتوبر   14

 .PM836973 للبطاقة الوطنية رقم 

املقيمة في رياض األ دلس رقم عمارة 

89، شقة 12، حي رياض الرباط.
التجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 

بالرباط : 152527
لإلعالن والنشر

التسيير

88 P

12BIS VILLA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد

رأسمالها االجتماعي قدره 12.222 

درهم

بالغ تأسيس
املقر االجتماعي : إقامة الصباح 

عمارة إملشيل رقم 5 مجموعة 7 

ح.ي.م الرباط

بعقد خاص تم توقيعه في   
ً
عمال

تم تأسيس شركة   ،2221 ابريل   22

بمساهم  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد تتمثل خصائصها فيما ولي : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة بمساهم وحيد.

.12BIS VILLA : التسمية

أهداف الشركة : 
غرض الشركة في كل من املغرب 

والخارج : 
 الغرض من الشركة، سواء في املغرب
أو في الخارج لصالحها وبالنيابة عن 

أطراف ثالثة : 
الشركات  جميع  في  املشاركة 
إما  املوجودة أو التي سيتم انشأها، 
من خالل االكتتاب أو االستحواذ على 
أو بأي طريقة  األسهم أو السندات، 

أخرى ؛
واإلدارة  واالكتتاب  االستحواذ 
األشكال  من  شكل  بأي  والتصرف 
املالية  واألوراق  األسهم  جميع  في 
الكيا ات  أو  الشركات  جميع  في 
القا و ية، منشأة أو سيتم انشاؤها، 

مغربية أو أجنبية ؛
املبنية  العقارات  جميع  اقتناء 
بعد  أو  هي  كما  وبيعها  البناء  قيد  أو 
وتقسيم  وبيع  بنائها شراء  أو  ترميمها 
الترويج  العارية؛  االرا�سي  وتجزئة 
العقاري والسياحي؛ التصنيع املسبق ؛
لالستخدام  املباني  جميع  إنشاء 
السكني،  أو  الصناعي  أو  التجاري 
إما عن طريق  املباني  وتشغيل هذه 
وعلى  أخرى  طريقة  بأي  أو  اإلوجار 
بالطوابق  وجه الخصوص تقسيمها 
والشقق، بقصد بيعها في إطار الظهير 
25 رجب  289-22-1 الصادر في  رقم. 
القا ون  بإصدار   (2222 أكتوبر   3(
امللكية  بوضع  املتعلق   18-22 رقم 

املشتركة للمباني املبنية ؛
 شركة املقاوالت والهندسة املد ية
بجميع  والخاصة  العامة  واألعمال 
وتشمل  املهن  وجميع  أشكالها 
مرافق  تكييف،  سباكة،  )كهرباء، 
معادن  خشب،  صحية،  جارة، 
وأملنيوم، دهان، زجاج، طاقم عمل، 

تركيب مصاعد ... إلخ) ؛
دراسات الجدوى في جميع املناطق 

غير الخاضعة للتنظيم ؛
إطار  في  للمقاوالت  االستشارة 

غرض الشركة أو أي نشاط ثا وي ؛
االستقبال  خدمات  تقدوم 
واإلرشاد للشركات العامة والخاصة 

لألفراد واملهنيين ؛

والندوات  الفعاليات  تنظيم 

واملؤتمرات لألفراد والشركات ؛

االتصاالت  استشارات  وكالة 

والتصميم ؛

اإل تاج السمعي البصري ؛

الهوية البصرية ؛

إنشاء وإ تاج اإلعال ات ؛

الوسائط  وحلول  الجرافيك 

املتعددة ؛

االستيراد والتصدور ؛

معامالت  أي  عامة،  وبصفة 

أو  صناعية  أو  عقارية  أو  منقولة 

بشكل  مرتبطة  مالية  أو  تجارية 

االغراض  بهده  مباشر  أو غير  مباشر 

أو بأغراض مماثلة ذات صلة،أو التي 

قد تكون مفيدة لهذا الغرض أو ذات 

طبيعة تسهل تحقيقه.

الصباح  إقامة  االجتماعي  املقر 

 7 مجموعة   5 رقم  إملشيل  عمارة 

ح.ي.م الرباط.

99 سنة من تاريخ تسجيل   : املدة 

الشركة بالسجل التجاري.

املساهمات :

تم جلب للشركة من قبل املساهم 

الوحيد مبلغ  قدي قدره عشرة آالف 

الكامل  املبلغ  ومثل  درهم   (12222(

لرأس املال للشركة.

الرأسمال االجتماعي : 

تم تحدود رأس املال بمبلغ عشرة 

مقسم  وهو  درهم،   (12.222( آالف 

من  متساوية  سهم   (122( مائة  إلى 

122 درهم لكل منها، مكتتب بالكامل 

ومدفوع بالكامل ومخصص بالكامل 

للمساهم الوحيد،

 : DIALLO Abdou Lakhad السيد

املسير : 

تسير  وتم  فصاعًدا،  اآلن  من 

الشركة وإدارتها فقط من طرف : 

 14 مواليد  مريم،  السيدة سالم 

)فرنسا)،  أ تيب  في   1986 أكتوبر 

لبطاقة  الحاملة  الجنسية،  مغربية 

 ،PM836973 : التعريف الوطنية رقم

 89 مقيمة في رياض األ دلس، عمارة 

شقة 12، حي رياض الرباط
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رقم التسجيل   : اإلوداع القا وني 
بالسجل التجاري بالرباط 152529

من أجل التلخيص والنشر
التسيير

89 P

ائتما ية أسفار كونساي
شقة رقم 4 جنان النهضة 1 الرباط
الهاتف النقال : 37 43 74 2662

الهاتف 62 97 72 2537

AKHAWAYN AK
SARL

تغييرات في شركة
AKHAWAYN AK SARL :  الشركة

رأسمال  : 122.222 درهم
العنوان  : عمارة رقم 32، الشقة 

رقم 8، ز قة موالي احمد الوكيلي، 
حسان الرباط

اإل ستثنائي  العام  الجمع  إطار  في 
 AKHAWAYN AK SARL لشركة 
قرر   2221 فبراور   15 بتاريخ  املنعقد 
األعضاء وباإلجماع التغييرات التالية  : 
تغيير مكان اإلقامة بعقد إوجار : 

تذكير : وقع مقر الشركة في عمارة 
ز قة موالي   ،8 الشقة رقم   ،32 رقم 

احمد الوكيلي¸ حسان الرباط.
تغيير  وباإلجماع  األعضاء  قرر 
عقد  بموجب  الشركة  إقامة  مكان 
إوجار من عمارة رقم 32، الشقة رقم 
8، ز قة موالي احمد الوكيلي، حسان 
الرباط إلــــى سيدي لغماري لكزا محل 

رقم 2 الرباط.
تحدوث القا ون األسا�سي للشركة : 
الجدودة  التعدوالت  مراعاة  مع 

للشركة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 ووم  الرباط  ب  التجارية 

2221 تحت رقم 5716.
للبيان

90 P

GTC EDITION ONE AUTO
SARL AU

في  محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 25 ماي 2221 تم تكوين  ظام أسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي :

 التسمية:  
.GTC EDITION ONE AUTO       

الهدف : تمارس الشركة األهداف 
التالية : 

الجدودة  السيارات  استيراد 
واملستعملة.

االستيراد والتصدور.
استيراد معدات اإلسعاف والعتاد. 
السوق املركزي   : املقر االجتماعي 
الحافظ، شارع املغرب العربي،عمارة 

14، محل رقم 49، الرباط.
رأس املال االجتماعي : عشرة أالف 
مائة  إلى  مقسم   (12.222( درهم 
حصة قيمة كل واحدة مائة   (122(

درهم )122).
التسيير : تم تعيين السيد : وونس 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الرا�سي 
الوطنية رقم LF22642 كمسير وحيد 

للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم   : القا وني  اإلوداع 
الضبط  كتابة  لدى  القا وني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 152541.
91 P

BAB HORIZONS
SARL

 Immeuble 11 rue michlifen
agdal - Rabat

Capital : 100.000 dhs
RC : 138547 - IF : 37553767
تفويت حصص وتغيير املسيرون

بتاريخ  خاص  عقد  بموجب 
في  والتسجيل   2221 أبريل   26
الشركة  شركاء  قرر   ،2221/25/15
 BAB املحدودة  املسؤولية  ذات 

HORIZONS SARL ما ولي  :
قام  وحيى  بن  أشرف  السيد 
في  له  مملوكا  سهما   52 بتفويت 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
للسيدة ريم افيالل العلمي اإلدري�سي.

قام  وحيى  بن  أشرف  السيد 
في  له  مملوكا  سهما   52 بتفويت 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
 Véronique Claudine للسيدة 

.Ladan

قام  وحيى  بن  أشرف  السيد 
في  له  مملوك  سهما   122 بتفويت 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
العلمي  افيالل  حسن  للسيد 

اإلدري�سي.
السيد عمر بن وحيى قام بتفويت 
222 سهما مملوك له في الشركة ذات 
حسن  للسيد  املحدودة  املسؤولية 

افيالل العلمي اإلدري�سي.
السيد هشام براهمي قام بتفويت 
الشركة  في  له  مملوك  سهم   222
للسيدة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

.Véronique Claudine Laden
بن  أشرف  السيد  استقالة 
اإلبراهيمي  هشام  والسيد  وحيى 
في  مشاركين  مسيرون  وظيفتهما  من 
الشركة وتعيين حسن افيالل العلمي 
اإلدري�سي والسيدة ريم افيالل العلمي 
اإلدري�سي كمسيرون مشاركين للشركة 

لفترة غير محدودة.
لهذه  القا وني  اإلوداع  تم 
الرباط  محكمة  في  التعدوالت 
تحت   2221/26/24 التجارية بتاريخ 

رقم 115166.
.RC : 138547

92P

 CONNAISSANCE
MODERNE

 SARL
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
تم  قد   ،25/25/2221 ووم  بسال، 
املسؤوليـــة  محدودة  شركة  تأسيس 

والتي تحمل الخصائص التالية:
التسمية :

CONNAISSANCE MODERNE 
SARL.

 122.222   : الشركة  رأسمال 
درهم مقسم على 1222 حصة بثمن 

122درهم للحصة . 
املقر االجتماعي : محل رقم س 326 
 عمارة ج ه حي دوار املنصور ح ي م -

الرباط  .

تجارة األدوات  الهدف االجتماعي: 

الثقافية واألدوات املدرسية، وراقة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي. 

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

عبد الكريم دهيبة القاطن ببلوك ا 

- 19حي الحاج قاسم ح ي م   ج رقم 

الوطنية  للبطاقة  والحامل  الرباط 

X178064، ملدة غير محدودة.

تم اإلوداع   : اإلوداع القا وني   -  2

القا وني لدى كتابة الضبط باملحكمة 

التجارية بالرباط  ووم 27/26/2221 

تحت رقم 115221.

 3 - اال دراج في السجل التجاري :
التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بالرباط تحت رقم 152533.

93 P

ZENTAR
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 3 ROUTE SIDI

 YAHYA ZAIRS IMM C MAGASIN

N°10 - TEMARA

موت املرحوم السيد محمد بوتعل
وتخصيص أسهمه ألصحاب 
حقوقها، تعيين مسير جدود 
وتحدوث القا ون األسا�سي

بتاريخ  الجماعي  املحضر  بموجب 

الجمعية  أحاطت   ،2221 أبريل   26

محمد  السيد  الراحل  بوفاة  العامة 

بوتعل في 17 ماي 2222 وتقرر إسناد 

مشاركته في رأسمال الشركة املسماة 

حصة من   922 ب   ZENTAR SARL

فئة 122 درهم للحصة للمستفيدون 

كالتالي :

السيد عثمان بوتعل 224 حصة.

السيد جامع بوتعل 224 حصة.

السيد حسن بوتعل 224 حصة.

السيدة مماس ضني 116 حصة.

السيدة زينب بوتعل 112 حصة.
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املجموع : 922 حصة.

رأسمال  فإن  سبق،  ملا  و ظرا 

درهم   122.222 البالغ  الشركة 

مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم موزعة على النحو لتالي :

السيد عثمان بوتعل 324 حصة.

السيد جامع بوتعل 224 حصة.

السيد حسن بوتعل 224 حصة.

السيدة مماس ضني 116 حصة.

السيدة زينب بوتعل 112 حصة.

املجموع : 1222 حصة.

قررت  املحضر،  لنفس  وفقا 

السيد  تعيين  العامة،  الجمعية 

عثمان بوتعل مسيرا جدودا للشركة 

بوتعل ملدة  السيد محمد  وفاة  بعد 

غير محدودة.

وبالتالي تصبح الشركة مسيرا من 

طرف السيد عثمان بوتعل.

الجمعية  قررت  سبق  ملا   ظرا 

األسا�سي  القا ون  تحدوث  العامة 

للشركة.

كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2221 ماي   2 بتاريخ 
التجاري  السجل  )رقم   ،115271

.(92355
للخالصة والبيان

»فيدكس«

94 P

MY CANDY
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

لشريك وحيد

رأسمال : 1.222.222 درهم
مقرها االجتماعي : املركز التجاري

ميكا مول كلم 4.2 شارع اإلمام مالك 

الرباط

الزيادة والتخفيض في رأس املال

توزيع نشاط الشركة

واملراجعة العامة للقا ون األسا�سي

بتاريخ مؤرخ  قرار   بمقت�سى 

26 أبريل 2221، قرر الشريك الوحيد 

ش.ذ.م.م   MY CANDY لشركة 
لشريك وحيد، رأسمالها 1.222.222 

بالرباط،  االجتماعي  مقرها  درهم، 

 4.2 كلم  مول  ميكا  التجاري،  املركز 

شارع اإلمام مالك ما ولي :

من  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

 2.222.222 إلى  درهم   1.222.222

12.222 حصة  درهم وذلك بإحداث 

درهم للحصة   122 جدودة من فئة 

الواحدة تكتتب وتدفع جميع قيمتها 
الجاري  الحساب  مع  باملقاصة 

للشريك الوحيد للشركة.

من  الشركة  رأسمال  خفض 

 322.222 إلى  درهم   2.222.222

قيمته  ما  حذف  بهدف  وذلك 

الخسائر  من  1.722.222درهم 

 31 غاوة  إلى  الشركة  على  املتراكمة 

ديسمبر 2222.

و تيجة لهذه العملية تغيير املادة 
القا ون  من  والسابعة  السادسة 

األسا�سي.

وصبح رأسمال الشركة 322.222 

حصة من   3.222 درهم مقسم على 

الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 

أسندت كلها للشريك الوحيد.

وبالتالي تم تغيير املادة السادسة 

والسابعة من القا ون األسا�سي.

توسيع هدف الشركة وتحدوده في 

ما ولي :

هدف الشركة هو :

تسويق الحلويات بأ واعها.

توزيع التبغ بالتقسيط.

قررت  املحضر،  لنفس  وفقا 

الجمعية العامة إصالح عام للنظام 

ذلك  عن  ونتج  أن  دون  األسا�سي، 

أخالقي جدود، من أجل إجراء  كائن  

في  عليها  املنصوص  التعدوالت 

الظواهر التالية :
قا ون  بإصدار   2226 فبراور   14

.25-21
قا ون بإصدار   2211 وو يو   2 

.12-24
قا ون بإصدار   2219 أبريل   26 

.19-21

 96-5 القا ون  وإكمال  تعدول 
املسؤولية  ذات  بالشركات  املتعلق 

املحدودة.
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2221 ماي   3 بتاريخ 
)رقم السجل التجاري هو   115137

.(62.343
بمثابة مقتطف وبيان

فيدكس

95 P

DOOM INVESTMENT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 21، ساحة
أبو بكر الصدوق عمارة 8 أكدال

الرباط
رقم السجل التجاري : 147561

الرباط
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2221 أبريل   26 بتاريخ  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات التالية :
 DOOM  : التسمية 

INVESTMENT SARL
الهدف االجتماعي :

استثمار وإدارة املشاريع الزراعية 
والغدائية.

املنتجات  وتوزيع  وشراء  إ تاج 
الزراعية في أسواق الجملة.

والخضروات  الفواكه  تصدور 
واستيراد جميع املنتجات الغدائية.

املنتجات  وتوزيع  وشراء  إ تاج 
الزراعية في أسواق البيع بالجملة.

الشركاء :
للفالحة  افوكادو  زاد  الشركة 
 522 شركة ذات مسؤولية محدودة 

حصة.
السيد الشناق جواد 522 حصة.

رأسمال  وقدر   : الشركة  رأسمال 
الشركة بمبلغ قيمته 122.222 درهم 
كل  قيمة  حصة   1222 إلى  موزعة 

واحد 122 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري بالرباط.

 ،21 االجتماعي  مقرها   : املقر 

 8 عمارة  الصدوق  بكر  أبو  ساحة 

أكدال الرباط.

بشكل  تسير  الشركة   : اإلدارة 

مشترك من طرف السيد خليل تركي 

كاظم شمر والسيد جواد الشناق.

املحكمة  في  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2221 تحت الرقم 5724.
الستخراج وذكر

املسير

96 P

TAMKEEN INVESTMENT

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 21، ساحة

أبو بكر الصدوق عمارة 8 أكدال

الرباط
رقم السجل التجاري : 152549

الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2221 أبريل   26 بتاريخ  الرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات التالية :

 TAMKEEN  : التسمية 

.INVESTMENT SARL

الهدف االجتماعي :

استثمار وإدارة املشاريع الزراعية 

والغدائية.

املنتجات  وتوزيع  وشراء  إ تاج 

الزراعية في أسواق الجملة.

والخضروات  الفواكه  تصدور 

واستيراد جميع املنتجات الغدائية.

املنتجات  وتوزيع  وشراء  إ تاج 

الزراعية في أسواق البيع بالجملة.

الشركاء :

للفالحة  افوكادو  زاد  الشركة 

 522 شركة ذات مسؤولية محدودة 

حصة.
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السيد الشناق جواد 522 حصة.

رأسمال  وقدر   : الشركة  رأسمال 

الشركة بمبلغ قيمته 122.222 درهم 

كل  قيمة  حصة   1.222 إلى  موزعة 

واحد 122 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري بالرباط.

 ،21 االجتماعي  مقرها   : املقر 

 8 عمارة  الصدوق  بكر  أبو  ساحة 

أكدال الرباط.

بشكل  تسير  الشركة   : اإلدارة 

مشترك من طرف السيد خليل تركي 

كاظم شمر والسيد جواد الشناق.

املحكمة  في  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2221 تحت الرقم 5723.
الستخراج وذكر

املسير

97 P

STE DELTA HEALTH CARE
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   : أوال 

تم   ،2221 أبريل   7 بتاريخ  بالرباط 

وضع القا ون األسا�سي لشركة ذات 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيما ولي :

 STE DELTA HEALTH : التسمية

CARE

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

الغاوة من الشركة هي : مصحة.

تجزئة كوذيس ز قة أوالد   : املقر 

جرار فيال مو ية السوي�سي، الرباط.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 12.222  : الجماعي  املال  رأس 

درهم مقسمة ل 122 حصة من فئة 

122 درهم للحصة الواحدة واملوزعة 

كما ولي :

ب   DELTA PARK SARL شركة 

9.922 درهم - 99 حصة.

السيد حسن أمين البر و�سي 122 

درهم حصة واحدة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد حسن أمين البر و�سي بصفته 

غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محددة.

السنة الجماعية ما بين فاتح وناور 

إلى متم ديسمبر من كل سنة.

القا وني  اإلوداع  تم  لقد   : ثا يا 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

115138 بتاريخ 3 وو يو 2221.

98 P

SOCIETE MULTINFRA
ش.م.م.ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شريك وحيد
رأسمالها : 32.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : زاوية شارع بئر 

أ زران وشارع فلسطين، الطابق 

الثاني، الجهة اليمنى، حي الهنا

بوز يقة

تغيير املقر االجتماعي
العام  الجمع  مداولة  بمقت�سى 

أعاله  املذكورة  للشركة  االستثنائي 

بتاريخ 22 فبراور 2221 تقرر ما ولي :

للشركة  االجتماعي  املقر   قل 
زاوية شارع بئر أ زران وشارع    : من 

الجهة  الثاني،  الطابق  فلسطين، 

بوز يقة إلى املقر  حي الهنا،  اليمنى، 

النويفات  دوار   : ب  الكائن  الجدود 

 - عتيق  عين  خلدون  ابن   ،462

12222 الصخيرات، تمارة.

تغيير بنود القا ون األسا�سي.

إتمام  أجل  من  التفويض 

اإلجراءات الالزمة.

تم اإلوداع القا وني لهذا املحضر 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

بتاريخ سليمان  بابن   االبتدائية 

3 وو يو 2221 تحت رقم 431.

99 P

MULTI -INFRA
ش.م.م.

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 1.252.222 درهم

مقرها االجتماعي : زاوية شارع بئر 
أ زران وشارع فلسطين، الطابق 

الثاني، الجهة اليمنى، حي الهنا
بوز يقة

تغيير املقر االجتماعي
العام  الجمع  مداولة  بمقت�سى 
أعاله  املذكورة  للشركة  االستثنائي 

بتاريخ 22 فبراور 2221 تقرر ما ولي :
للشركة  االجتماعي  املقر   قل 
زاوية شارع بئر أ زران وشارع    : من 
الجهة  الثاني،  الطابق  فلسطين، 
بوز يقة إلى املقر  حي الهنا،  اليمنى، 
النويفات  دوار   : ب  الكائن  الجدود 
 - عتيق  عين  خلدون  ابن   ،462

12222 الصخيرات، تمارة.
تغيير بنود القا ون األسا�سي.

إتمام  أجل  من  التفويض 
اإلجراءات الالزمة.

تم اإلوداع القا وني لهذا املحضر 
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
بتاريخ سليمان  بابن   االبتدائية 

3 وو يو 2221 تحت رقم 432.
100 P

STE HEALTY NEGOCE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : دوار اعزيب 
بنزهرة سوق االربعاء الغرب

إقليم القنيطرة
تأسيس شركة

7 وو يو  تبعا للعقد العرفي بتاريخ 
الشركة  قوا ين  وضع  تم   2221
 SOCIETE HEALTY NEGOCE

SARL ذات املميزات التالية :
 STE HEALTY  : التسمية 

NEGOCE
ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

واألشغال  املفاوضة   : املوضوع 

العامة.

املقر الرئي�سي : دوار اعزيب بنزهرة 

سوق االربعاء الغرب.

 الرأسمال : 122.222 درهم.

التسيير : الزهراوي توفيق.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل الرسمي باملصالح اإلدارية.

لدى  الضبط  بكتابة  اإلوداع  تم 

األربعاء  بسوق  االبتدائية  املحكمة 

تحت   2221 وو يو   7 بتاريخ  الغرب 

رقم 2221/93.
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STE ETTAIK TRANS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : دوار بقباقة

قيادة عرباوة، سوق االربعاء الغرب

إقليم القنيطرة

تأسيس شركة
7 وو يو  تبعا للعقد العرفي بتاريخ 

الشركة  قوا ين  وضع  تم   2221

 SOCIETE ETTAIK TRANS SARL

ذات املميزات التالية :

STE ETTAIK TRANS : التسمية

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع :  قل املستخدمين.

بقباقة،  دوار   : الرئي�سي  املقر 

الغرب،  قيادة عرباوة، سوق االربعاء 

إقليم القنيطرة.

الرأسمال : 122.222 درهم.

التسيير : التاوك أشرف.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل الرسمي باملصالح اإلدارية.

لدى  الضبط  بكتابة  اإلوداع  تم 

األربعاء  بسوق  االبتدائية  املحكمة 

تحت   2221 وو يو   7 بتاريخ  الغرب 

رقم 2221/92.
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RYAD ASSELIM
SARL AU

تغيير التسمية االجتماعية
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

للشركة املنعقد بتاريخ 4 أبريل 2221 

قرر الشريك الوحيد للشركة مقرها 

االجتماعي 122 إقامة حدوقة الوداوة 

التسمية  تغيير  تمارة  الوداوة  بحي 

 RYAD SWEET : االجتماعية لتصبح
القا ون  من   3 البند  تغيير  وبالتالي 

األسا�سي للشركة.

املحكمة  في  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2221 تحت رقم 115196.
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TRANSPORT IKHLASS
SARL

رفع الرأسمال االجتماعي
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

 2221 فبراور   8 بتاريخ  املنعقد 

 TRANSPORT لشركة  قررالشركاء 

حي  االجتماعي  مقرها   IKHLASS

املقطع رقم 44 تمارة ما ولي :
رفع الرأسمال االجتماعي  بمقدار 

بخصم    ودلك  درهم   522.222

522.222 درهم من الحساب الدائن 

املتراكم لألرباح، وبهذا وصبح التوزيع 

على  االجتماعي  للرأسمال  الجدود 

الشكل التالي : 

   : األحد  عبد  الشريكوي  السيد  

562.222 درهم.

في  القا وني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

27/26/2221 تحت رقم 115192.
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TEMARA ELBARAKA
SARL

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط  

بتاريخ 22/24/2221 تأسست شركة 

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :

 TEMARA  : التسمية 
.ELBARAKA

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

العلف  بيع   : االجتماعي  الهدف 
واألعالف املركبة بالتقسيط.

واد  حي   5 رقم   : االجتماعي  املقر 
الدهب ز قة سبتة، تمارة.

الرأسمال الشركة : وصل رأسمال 
وهو  درهم   122.222 إلى  االجتماعي 
موزع على 1222 حصة من فئة 122 

درهم للواحدة و محررة كالتالي :
عاصمي حميد : 222 حصة.

عاصمي الزهراء : 222 حصة.

عاصمي حاجب : 222 حصة.
عاصمي فاطمة : 222 حصة.
عاصمي ابتهال : 222 حصة.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر.

سنة ابتداء   99  : املدة القا و ية 
من التسجيل في السجل التجاري.

مسير  حميد  عاصمي   : التسيير 
للشركة.

بالسجل  القا وني  اإلوداع  تم 
تمارة  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

ووم 22/26/2221 تحت رقم 5813.
ملخص قصد النشر
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TRANSPORTY AYWAD
sarl

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط  
بتاريخ 22/24/2221 تأسست شركة 
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :
 TRANSPORTY  : التسمية 

.AYWAD
ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
:  قل البضائع  الهدف االجتماعي 

لآلخرين مفاوض، تصدور واستيراد. 
الرأسمال الشركة : وصل رأسمال 
وهو  درهم   122.222 إلى  االجتماعي 
موزع على 1222 حصة من فئة 122 

درهم للواحدة ومحررة كالتالي :

بركاش مصطفى : 522 حصة.

اليفاتي رشيد : 522 حصة.

أوالد   36 رقم   : االجتماعي  املقر 

الفالح  طريق  الغربية  بوشيحة 

الهرهورة تمارة.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

سنة ابتداء   99  : املدة القا و ية 

من التسجيل في السجل التجاري.

مصطفى  بركاش   : التسيير 

واليفاتي رشيد مسيران للشركة.

بالسجل  القا وني  اإلوداع  تم 

تمارة  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

ووم 22/26/2221 تحت رقم 5814.
ملخص قصد النشر
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 BIO PARAPHARMA

 ESTHETIQUE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ  

القا ون  وضع  تم   2221/25/21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة الخصائص التالية :

 BIO  : االجتماعية  التسمية 

 PARAPHARMA ESTHETIQUE

 SARL AU

الهدف االجتماعي :

بيع مستحضرات التجميل.

بيع مستلزمات التجميل.

ملر�سى  الشائعة  املنتجات  بيع 

واملكمالت  والفيتامينات  السكر 

الغذائية.

الزريبة  شارع   : االجتماعي  املقر 

ز قة الريصاني رقم 22 سال الجدودة.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.

  122.222  : االجتماعي  الرأسمال 

حصة من   1222 درهم موزعة على 

فئة 122 درهم للحصة كما ولي :

 1222 اهرراش  محمد  السيد 

حصة.

السنة االجتماعية : تبدأ من فاتح 

وناور الى 31 ديسمبر من كل سنة. 

السيد محمد اهرراش   : التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

تم إوداع السجل التجاري بمكتب 

بسال  االبتدائية  املحكمة  الضبط 

بتاريخ 2221/26/23 تحت رقم 629.
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 SOCIETE VEDIA

INNOVATION
SARL AU

Au Capital de 10.000 DHS

 Siège social : 30 Avenue Oqba

 Appt N°12 Bis Résidence Nil

Agdal Rabat

RC : 140927

حل الشركة
لشركة  الوحيد  الشريك  اتخذ 

 VEDIA INNOVATION SARL AU

بتاريخ درهم،   12.222  رأسمالها 

14 أبريل 2221 القرارات التالية :

 VEDIA لشركة  املبكر  الحل 

ويحولها   INNOVATION SARL AU

اعتبارا من هذا  إلى تصفية طوعية 

اليوم.

وجودها  في  الشركة  ستبقى 

نهاوة  حتى  التصفية  ألغراض 

الشركة  اسم  وسيتبع  التصفية، 

املذكورة »الشركة في التصفية«، وتم 

تثبيت مكتب التصفية املسجل في 32 

شارع عقبة شقة رقم 12 بيس إقامة 

النيل أكدال الرباط.

املخلوفي  أحمد  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة طيلة مدة التصفية.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   31 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2221 تحت رقم 115233.
مقتطف من أجل اإلشهار
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MARODYO NEGOCE
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : سعادة العيون 
إقامة خدوجة 1 شقة 2 البساتين

مكناس
الرقم املوحد : 

222763841222242
السجل التجاري رقم : 53285

مكناس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمكناس في 17 ماي 2221، تم إوداع 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القا ون 
وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

خاصيتها كالتالي :
 MARODYO  : التسمية 

NEGOCE ش.م.م. بشريك وحيد.
الغاوة :

بيع منتجات الصحة النباتية.
املتاجرة.

العيون  سعادة   : املقر االجتماعي 
البساتين   2 شقة   1 خدوجة  إقامة 

مكناس.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.
رأسمال الشركة : 122.222 درهم 
موزعة على 1222 حصة لكل واحدة 
122 درهم كلها لحساب السيد  منهم 

أحمد افضيل.
الشركة تسير من طرف   : اإلدراة 

السيد احمد افضيل.
وفوض   : االجتماعي  التوقيع 
أحمد  للسيد  االجتماعي  التوقيع 

افضيل بصفة إ فرادوة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

وناور إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
للتكوين   %5  : األرباح  توزيع 
وقسم  والباقي  القا وني  االحتياطي 
الرصيد  ترحيل  عدا  الحصص  على 
واالحتياطي  اإلضافية  واملستندات 

االستثنائي.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   21 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2221

.53285
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FONCIERE SAMLALIYA
رأسمال الشركة : 122.222 درهم
الشكل القا وني للشركة : شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي : ز قة الركراكة 
إقامة كور يش عمارة 2 الطابق 

السفلي 1
رقم السجل التجاري : 525737
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا ون  إعداد  تم   ،19/25/2221
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة. 
 FONCIERE  : الشركة  تسمية 

SAMLALIYA
غرض الشركة بإوجاز :

املغرب  في  الشركة،  من  الغرض 
مباشرة بوسائلها  وكذلك في الخارج، 
من  التعاقد  طريق  عن  أو  الخاصة 

الباطن :
أو  العقارية  املعامالت  جميع 
املعامالت املتعلقة بالتطوير العقاري 

كيفما كان  وعها :
تجهيز  أ واعه،  بشتى  البناء 
املعدات، اإلجار والتأجير من الباطن.

أ واع  جميع  في  املساهمات 
التجمعات  جميع  الشركات، 
االقتصادوة ذات النفع االقتصادي 
بطريقة  تتصل  أن  ومكن  أخرى  أو 
بالغرض  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
الوسائل  بشتى  وذلك  االجتماعي، 

املتاحة،
جميع املعامالت التي ترتبط بصفة 
باملعامالت  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
بالبيوع  باالكتتاب،  السهمية،  غير 
سواءا  كا ت،  بأي شكل  وباملبادالت 
غير  املعامالت  سندات  شكل  على 
السهمية أو عن طريق الخيارات ذات 
األصول  التجارية،  األصول  الصلة، 
على  أخرى  أو  املادوة  والغير  املادوة 
شكل أموال منقولة أو غير منقولة أي 
في كل شركة قائمة أو في  كان  وعها، 

طور التأسيس.

أو  املنقولة  املعامالت  جميع 
العقارية أو التجارية أو الصناعية أو 
التابعة  لشركات  إنشاء  كل  املالية، 
غير  أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 
شأنها  من  أو  الغرض  لهذا  املباشرة 

تسهيل اإل جاز أو التطوير. 
املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر، 
باملعامالت املشار إليها  كلًيا أو جزئًيا، 
أو  تعزيز  أو  لتسهيل  وذلك  أعاله، 
تطوير نشاط الشركة، وكذلك جميع 
من  شكل  بأي  املباشرة  املشاركات 
تسعى  التي  املؤسسات  في  األشكال، 
لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات صلة.

الركراكة  ز قة   : االجتماعي  املقر 
الطابق   2 عمارة  كور يش  إقامة 

السفلي 1.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقسم إلى 1222 حصة )122 
تحريرها  تم  حصة)،  لكل  درهم 
وتم تقسيمها بين الشركاء  بالكامل، 

كالتالي :
السيد رضوان السماللي: شريك،

 B234930 رقم البطاقة الوطنية 
بمبلغ 26.222 درهم أي 262 حصة.

شريكة   : فوزية  جوهر  السيدة 
ومسيرة،

 ،B575757 رقم البطاقة الوطنية
بمبلغ 26.222 درهم أي 262 حصة.

السيد حمزة السماللي : شريك
ل الوطنية  البطاقة  رقم 
درهم أي  بمبلغ24.222   BE800667

242 حصة،
السيدة فاطمة الزهراء السماللي : 

شريكة،
الوطنية  البطاقة  رقم 
درهم   24.222 بمبلغ   ،HE845929

أي 242 حصة.
فوزية،  جوهر  السيدة   : املسيرة 
بالدار  ساكنة  الجنسية  مغربية 
الرشاد  تجزئة  مكة  طريق  البيضاء 
البيضاء  بالدار  كاليفور يا   1 رقم 
رقم   الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.B575757

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  البيضاء،  بالدار  التجارية 
 ،22882 27/26/2221 تحت الرقم. 
وتم تسجيلها بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت الرقم 525737.
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ASYAR
ش.م.م.

رأسمال الشركة : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : الرباط، السوي�سي 

OLM ،II فيال 31 مكرر، ز قة 
الكمو دو إدريس الحارثي
س.ت : 143475 / الرباط

ت.ض : 39512439
العادي  العام غير  الجمع  محضر 

بتاريخ 17 ماي 2221 قرر ما ولي :
تغيير املقر االجتماعي من الرباط،  
مكرر،   31 فيال   OLM ،II السوي�سي 
إلى  الحارثي  إدريس  الكمو دو  ز قة 
دوار أوالد عكب،  عين عتيق،  تمارة، 

كلم 1,5 طريق الثا وية 4227.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   7 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2221 وسجلت تحت رقم 5853.
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 THALES ALLIANCE
MAGHRIB

شركة مساهمة
ذات الرأسمال : 3.522.222 درهم
املقر االجتماعي : تجزئة النهضة 2

إضافي 2، 39، محج محمد بالحسن 
الوزاني، 12122 الرباط

املسجلة بالسجل التجاري بالرباط 
تحت رقم 78437

بموجب الجمع العام غير العادي 
املنعقد بتاريخ 26 فبراور 2221، قرر 

مساهمي الشركة ما ولي :
للشركة  االجتماعي  املقر   قل 
تجزئة  بلوك أ،   ،1 : قطاع  الكائن ب 
4، زاوية شارع مهدي بن بركة وشارع 
الرباط،  السوي�سي،  الرحمان،  ضياء 

إلى العنوان اآلتي :
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 ،2 إضافي   ،2 النهضة  تجزئة 
الوزاني،  بالحسن  محج محمد   ،39

12122 الرباط.
النظام  من   4 البند  تعدول 

األسا�سي للشركة.
تم اإلوداع القا وني بقلم املحكمة 
وو يو   7 بتاوخ  بالرباط  التجارية 
2221 تحت رقم 115178 والتسجيل 
بالرباط  التجاري  بالسجل  التعدولي 
رقم  تحت   2221 وو يو   7 بتاريخ 

.5688
لإلوداع والنشر،

112 P

NANO COSMETIQUE شركة
ش م م للشريك الوحيد

في بالرباط  عرفي  عقد   بمقت�سى 
قوا ين  تكوين  تم   2221 وو يو   3
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كالتالي :
 NANO شركة   : التسمية 
للشريك  م  م  ش   COSMETIQUE

الوحيد.
التجميل  مواد  بيع   : املوضوع 

والتصدور واالستيراد.
 TEK عند   : الشركة  مقر 
رقم  شقة   32 رقم   EQUIPEMENT
شارع موالي احمد لوكيلي حسان   8

الرباط.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم مقسمة   122.222 الشركة في 
درهم   122 بقيمة  حصة   1222 إلى 

للحصة الواحدة.
 1222 دعنون  رضوان  السيد 

حصة.
هو  دعنون  رضوان   : التسيير 
في  محدودة  غير  ملدة  الوحيد  املسير 
ش   NANO COSMETIQUE شركة 

م م للشريك الوحيد.
السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر في كل سنة.
األرباح  من   %5 تقطع   : األرباح 
الصافية لتكوين االدخار االحتياطي 
القا وني ويتوزع الرصيد حسب قرار 

الجمع العام السنوي.

تم اإلوداع القا وني لدى املحكمة 
التجارية بالرباط تحت رقم السجل 

التجاري 152511 في 7 وو يو 2221.
113 P

مكتب األستاذة زهور الصنهاجي 
موثقة بمكناس

PRESTITRAV
محرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
الصنهاجي  زهور  األستاذة  من طرف 
موثقة بمكناس بتاريخ 18/12/2222 
السيد  تصدق  و19/25/2221، 
ابوبكر بلكورة والسيدة  ورية هراج 
بلكورة،  ابراهيم  السيد  ألبنائهم 
السيد ووسف بلكورة، السيد محمد 
اسماعيل  والسيد  بلكورة  جعفر 
املقدرة ب  بلكورة بجميع الحصص 
في  ومتلكونها  التي  و  حصة   1222
ذات  شركة   PRESTITRAV الشركة 
مسؤولية محدودة رأسمالها 12.222  
درهم مقرها االجتماعي بالرباط شارع 
شالة الطابق األول سجلها التجاري 

.65361
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقد  العادي  الغير 
قرر   19/25/2221 و   18/12/2222

الشركاء ما ولي : 
بلكورة،  ابراهيم  السيد  قبول 
السيد ووسف بلكورة، السيد محمد 
اسماعيل  السيد  و  بلكورة  جعفر 
الشركة  في  جدد  كشركاء  بلكورة 
املكو ة  الحصص  أصبحت  وبذلك 

لرأسمال الشركة موزعة كما ولي :
السيد ابراهيم بلكورة 252 حصة.
السيد ووسف بلكورة 252 حصة.

 252 السيد محمد جعفر بلكورة 
حصة.

 252 بلكورة  اسماعيل  السيد 
حصة.

املجموع : 1222 حصة.
من   7 الفصل  تغيير  تم  وبذلك 

النظام األسا�سي للشركة.
ابوبكر  السيد  استقالة  قبول 
من  هراج  والسيدة  ورية  بلكورة 

مهامهم كمسيري الشركة.

بلكورة  ابراهيم  السيد  تعيين 

كمسير جدود للشركة.

من   15 الفصل  تغيير  تم  وبذلك 

النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   28/26/2221 بتاريخ 

 .5744
لإلشهار و الخالصة

األستاذة زهور الصنهاجي

موثقة

114 P

PRODIS PELAGIQUE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

46 شارع الوالء و عبد الخالق 

طوريس،الداخلة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2221 ماي   22 في  املؤرخ 

القرارات التالية :
تفويت السيد محمد  بيل التازي 

122 حصة من مجموع الحصص التي 

وملكها إلى السيد السعيد أموجاي ؛
تفويت السيد محمد كمال صبري 

122 حصة من مجموع الحصص التي 

وملكها إلى السيد السعيد أموجاي ؛

االسا�سي  القا ون  صياغة  إعادة 

للشركة ؛

باملحكمة  القا وني  االوداع  تم 

بتاريخ  بالداخلة  التجارية 

2221/26/23 تحت رقم 951.

115 P

MABANI ZAERS
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 13.732.222 درهم

مقرها االجتماعي : 22 شقة رقم 18 

ملتقى ز قة درعة وز قة واد فاس 

أكدال الرباط

تأسيس شركة
بدووان  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستاذة سلمى قليبي مؤرخ بالرباط 

بتاريخ 28 أبريل 2221.

 MABANI ZAERS  : التسمية 

شركة محدودة املسؤولية.

املوضوع : الترويج العقاري.

الرأسمال : 13.732.222 درهم.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

رقم  شقة   22  : االجتماعي  املقر 

18 ملتقى ز قة درعة وز قة واد فاس 

أكدال الرباط.

: عهد وملدة غير محدودة  التسيير 

وبإمضاء وحيد : للسيد  وفل اشهبار.

 137.322 االجتماعية  الحصص 

حصة موزعة على الشركاء كالتالي :

السيدة  دى بنجلون ب 132.522 

حصة.

 4.822 ب  اشهبار  السيد  وفل 

حصة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 7 وو يو 2221 تحت رقم 5692 
رقم السجل التجاري 152513. 

مستخلص من أجل اإلشهار

األستاذة سلمى قليبي

116 P

STRUCT BUILDING
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

21 ماي 2221 تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :

.STRUCT BUILDING : التسمية

SARL AU : الصفة القا و ية

: مقاول أعمال  الهدف االجتماعي 

مختلفة والبناء - االستيراد والتصدور 

- التجارة.
رأسمال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

بين الشركاء على الشكل التالي :

السيد عبد الصمد اوت �سي بن 

ووسف 1222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
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من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال 

شقة 4 أكدال الرباط.

السيد عبد الصمد اوت   : املسير 

�سي بن ووسف.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.152543

117 P

GEPM CONSULT
SARL

تعدول
العام    محضرالجمع  بمقت�سى 

الكائنة    GEPM CONSULT لشركة 
ب : 32 ز قة تازكة شقة رقم 7 اكدال 

في19/24/2221   واملؤرخ  بالرباط 

قررالشركاء ما ولي: 

: حيث  بيع الحصص اإلجتماعية 

قام السيد عثمان لفجر ببيع جميع 

 522 والبالغة  الشركة  في  حصصه 

اإلدري�سي  محمد  السيد  إلى  حصة 
ريوي الذي قبل شرائها بمبلغ 52.222 

درهم.

 : للشركة  القا وني  الشكل  تغيير 

بعد بيع الحصص أصبحت الشركة 

املسؤولية  ذات  شركة  شكل  تحمل 

 GEPM وحيد  بشريك  املحدودة 

.CONSULT SARLAU

وتعيين  املشترك  املسير  استقالة 

السيد  قام   : للشركة  وحيد  مسير 

استقالته  بتقدوم  لفجر  عثمان 

كمسير مشترك في الشركة وتم تعيين 

السيد محمد اإلدري�سي ريوي كمسير 

وحيد لها.

تحويل املقر اإلجتماعي : قررالجمع 

العام تحويل املقر اإلجتماعي للشركة 
من 32 ز قة تازكة شقة رقم 7 اكدال 

بالرباط إلى إقامة  هى GH 27 عمارة 
2 رقم 15 أسكجور مراكش.

تعدول القا ون األسا�سي للشركة : 

السالفة  التعدوالت  بإدخال  دلك  و 

الذكر ووفقا ملا وقتضيه القا ون.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
القا وني باملحكمة التجارية بالرباط 
في 27/26/2221 تحت رقم 115222.
118 P

SO SE SUD شركة
ش.م.م 

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها : تجزئة الخير 3 رقم 224 

بوجدور
السجل التجاري رقم 6495

تعدوالت قا و ية
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تمت   21/26/2221 بتاريخ  املنعقد 
شركة شركاء  طرف  من   املصادقة 

SO SE SUD ش.م.م على ما ولي :
تفويت حصص اجتماعية :

طرف  من  حصة   522 تفويت 
السيد  لصالح  علي  األشهب  السيد 

األ صاري محمد.
 : للشركة  القا وني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة  

بشريك وحيد.
استقالة السيد األشهب علي من 
األ صاري  السيد  وإبقاء  التسيير 
ملدة  للشركة  وحيد   كمسير  محمد 

غير محدودة.
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   27/26/2221 بتاريخ 

.2221/1738
119 P

 H & A HOLDING شركة
CAPITAL

ش.م.م.
رأسمالها : 122.222 درهم

RC : 36943
تأسيس شركة 

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2221 تم إنشاء شركة ذات  21 ماي 
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية : 

 H & A HOLDING  : التسمية 
CAPITAL ش.م.م.

التعليم،  في  االستثمار   : النشاط 
أشغال  الصيد،  العقاري،  اإلنعاش 

كبرى وتجارة عامة ...  
ز قة تطوان حي   : املقر االجتماعي 
  3 السعادة الطابق الرابع عمارة رقم 

العيون. 
سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املدة 

التأسيس.
درهم   122.222  : املال  رأس 
موزعة  حصة   1222 على  مقسمة 

كالتالي :
 H & A INVESTMENT الشركة 

HOLDING ش.م 992 حصة.
 12 الفهدي  محمد  السيد 

حصص.
محمد  السيد  تعيين   : التسيير 
الفهدي مدور للشركة والسيد أحمد 
الفهدي رئيس مجلس اإلدارة ملدة غير 

محدودة مع اإلمضاء املنفصل.
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع   
بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   27/26/2221 بتاريخ 

.2221/1748
120 P

لوكا ديسكاونت
ش.م.م

LOCA DISCOUNT SARL AU
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القا ون  وضع  تم   2221 ماي   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية :
التسمية : لوكا ديسكاو ت ش.م.م

LOCA DISCOUNT SARL AU
لشركة ذات مسؤولية محدودة.

تأجير   : االجتماعي  الهدف 
السيارات بدون سائق.

محمد  ز قة   : االجتماعي  املقر 
بوفوس رقم 9 مكرر تالبرجت أكادور.

سنة   99  : االجتماعية  املدة 
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 
التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو 

التمدود.

وتكون من  الرأسمال االجتماعي : 

122.222 درهم.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

 بيل التازي.

السجل  في  التقيد  تم   : التقييد 

باملحكمة التجارية ووم 8 وو يو 2221 

تحت رقم 122296 للسجل التحليلي 

رقم 47775.

121 P

 ESPECE KADIM PRO 
تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضـع  تـم   26/25/2221 بتـاريخ 

قـا ـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املمـيزات التـالية : 

 ESPECE KADIM  : التسمـية 

PRO ذات املسؤولية املحدودة وذات 

الشريك الوحيد.

لحساب  البضائع  :  قل  الهـدف 

النقل،  قل  آالت  كراء  الغير، 

والغير،  الخاص  للحساب  السلع 

البضائع،  ملختلف  ودولي  وطني   قل 

البضائع،  السياحي،  قل  النقل 

عامة  أشغال  اللوجيستيكي،   قل 

والخدمات......... 

الرأسمال : حدد في مبلغ 122.222  

حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة  درهم   122 فئة 

كاألتي :

 1222 السيد الهيني عبد الحليم 

حصة.

:  تجزئة الوحدة  املـقر االجـتماعـي 

رقم 595 العيون.

السـيـد  طـرف  مـن  تـسير   : اإلدارة 

الهيني عبد الحليم ملدة غير محددة.

بكـتابة  تـم   : القا وني  االوداع 

االبتـدائية  باملحكمة  الضـبط 

تحـت   26/25/2221 بالـعيـون بـتاريخ 

رقـم 36529.

122 P
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سير بياس اوطو
شركة ذات مسؤولية محدودة

وقدر رأسمالها ب 122.222 درهم

العنوان : إقامة امين 2 رقم 3

ز قة سويسرا املحيط الرباط

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

العام  الجمع  اتفق   2221 أبريل   27

شركة  الرباط«  بياس  »سير  لشركة 

وقدر  محدودة  مسؤولية  ذات 

ووجد  درهم   122.222 ب  رأسمالها 

 : التالي  بالعنوان  االجتماعي  مقرها 
ز قة سويسرا   3 رقم   2 امين  إقامة 

املحيط الرباط، ما ولي :

إغالق ملحقة الشركة

»سير  لشركة  العام  الجمع  قرر 

إغالق ملحقة الشركة  بياس اوطو« 

ز قة سويسرا   24 عمارة   : الكائن ب 

املحيط الرباط.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2221 ماي   26 بتاريخ 

.114891

123 P

AGASY COMPAGNY
SARL AU

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

2221 بسال، قد تم تأسيس  17 ماي 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية :

 AGASY COMPAGNY : التسمية

SARL AU

ذات  شركة   : القا و ية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتماعي :

أو  )تاجر  والتصدور  االستيراد 

وسيط).

)تاجر  التجميل  مستحضرات 

املنتج) بالتقسيط.

رأس املال : 32.222 درهم مقسمة 

درهم   122 حصة من فئة   322 إلى 

للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : روسطان ز قة 2 
رقم 24 تابريكت سال.

التسيير : بلقساري محمد.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بتاريخ  33815 رقم  تحت   بسال 

3 وو يو 2221.

124 P

سوفيجكس

ش.م.م لخبير في الحسابات

رأسمالها 122.222 درهم

مراكش – جليز

 PHARMACIE MANISS
رقم السجل التجاري 115627

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

 29/23/2221 عقد  إثر  على 

مراكش تم تأسيس النظام األسا�سي 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

الخصائص  تشمل  وحيد  بشريك 

التالية :

 PHARMACIE  : التسمية 

MANISS
املقر االجتماعي : رقم 12 مرسطان 

III مراكش.

الغرض االجتماعي : صيدلية. 

من  ابتدءا  سنة   99  : املدة 

تأسيسها. 
رأسمال : حدد رأسمال الشركة في 

مجموع 2.281.722 درهم.

التسيير : السيد حبيب بوغبا.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القا وني 

التجارية بمراكش ووم 23/26/2221 

تحت رقم 124677.

125 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS & ASSISTANCES FISCALES 

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

HNIED TRAVAUX شركة

ش م م ش و

رأسمال : 122.222 درهم

املـــقـر االجتماعي : رقم 112 بلوك 1 

القدس 2 - تازة

تـأســـــــيـس
خـاص  تـوقيع  ذي  عقـد  بموجـب 

وضع  تـم   27/24/2221 بتـاريخ 

ذات  لشـركة  األسا�سي  القـا ون 

املميـزات التـالية :

   HNIED TRAVAUX  : التسمـية 

SARL AU

الهـدف : اشغال مختلفة. 

بلوك   112 رقم   : املـــقـر االجتماعي 

1 القدس 2 تازة.

املـدة : 99 سـنة ا طالقـا من تـاريخ 

تـأسيسهـا النهـائي.

درهم   122.222  : رأسمـالـها 

1222 حصة كل واحدة  مقسـمة إلى 

بأكملها  محـررة  دراهـم   122 بقيمـة 

اهنيد  لحسن  السيد  لفائدة   قـدا 

1222حصة.

اإلدارة : عيـن السيد لحسن اهنيد  

مسيـرا للشـركة. 

: من فـاتح ونـاور الى  السنـة املـاليـة 

31 ديسمبر.

 %5 األرباح  تخصم من   : األرباح 

ويـوزع  القـا ـو ـي  االحتياطي  لتكـويـن 

البـاقـي أو وخصـص لتكـويـن احتيـاطـي 

إضـافـي.

بكتـابة  القـا و ـي  اإلوداع  تـم 

بتـازة  االبتـدائية  باملحكمـة  الضبط 

وبتـاريخ  322 رقـم  إوداع   تحـت 

.22/26/2221
بمثابة مقتطـف و بيـان 

126 P

DUBAI GATE
SARL D’AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك وحيد

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2221 وو يو   2 في  بالرباط  

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات  وحيد  شريك  من  املحدودة 

الخصائص التالية :

 DUBAI GATE SARL  : التسمية 

D’AU

الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

لحسابها  باملغرب كما الخارج،  سواء 

إلى  باملشاركة  أو  الغير  لحساب  أو 

تحقيق األهداف التالية :

األنشطة  في  الشركة  تعمل 

الزراعية.

املنتجات  وتصدور  استيراد 

الزراعية.

والفاكهة  الحمضيات  تسويق 

محليا  الزراعية  املنتجات  وجميع 

وللتصدور.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

رأسمال : إن الرأسمال االجتماعي 

درهم،   122.222 مبلغ  في  حدد  قد 

مجزأ إلى 1222 حصة اجتماعية ذات 

122 درهم لكل واحدة.

السيد محمد احمد محمد  اصر 

البروكي 1222 حصة.

ز قة ضاوة عوا   : املقر االجتماعي 

أكدال   1 رقم  شقة   2 رقم  عمارة 

الرباط.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

محمد  اصر  احمد  محمد  السيد 

البروكي وذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

التجاري  السجل  رقم   ،2221

152579 رقم اإلوداع 115244.

127 P
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SERVLIC SOLUTION
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القا ون  وضع  تم   ،2221 ماي   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املعطيات  تحت  وذلك  محدودة 

التالية :
 SERVCLIC شركة   : التسمية 

SOLUTION SARL
غرض الشركة : 

معالجة البيا ات.
والنشاطات  البيا ات  استضافة 

ذات الصلة.
بوابة اإل تر ت.

لبنان، ز قة  مكرر   12  :  املقر 
رقم 3، املحيط، الرباط.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 
 122 إلى  مقسمة  درهم،   12.222
للواحدة،  درهم   122 ب  حصة، 

مكتتبة، محررة وموزعة كالتالي :
السيدة سلوى منار 52 حصة.
السيد  وفل ازريول 52 حصة.

املجموع : 122 حصة.
التسيير : تسيير وحيد للشركة من  
الحاملة  منار  سلوى  السيدة  طرف 
 JE228763 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ملدة غير محدودة.
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
بكتابة  الشركة  لنظام  القا وني 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 7 وو يو 2221.
سجلت الشركة بالسجل التجاري 

تحت رقم 152535.
128 P

STE COPRO.IMMO
SARL AU

Au capital de 100.000 dhs
 Siège Social : N°46 LOT FADILA

TEMARA
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
تم   2221 ماي   12 االستثنائي بتاريخ 
للشركة  املسبق  الحل  على  االتفاق 

وتصفيتها.

لعلو،  فؤاد  السيد  تعيين  تم 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

A69622 ذو جنسية مغربية، املزداد 

سنة 11 ووليو 1957 مصفي للشركة.

تجزئة   : ب  حدد  التصفية  مقر 

الفضيلة رقم 46، تمارة.

بالسجل  املحضر  وضع  تم 

التجاري بتمارة بتاريخ 24 ماي 2221 

تحت رقم 1127.

السجل التجاري رقم 123423.

129 P

MONASABATES AL HAMRA
SARL

مناسبات الحمراء

عمارة رقم 1، دكان رقم 1، إقامة 

البهجة، شارع املجد حي يعقوب 

املنصور، الرباط

RC N° 62399

بيع حصص اجتماعية
الغير  العام  الجمع  بمقت�سى   -  1

العادي املنعقد بتاريخ فاتح وو يو 2221 

حصة   752 بيع  على  املوافقة  تمت 

في ملك الشويكري سمية  اجتماعية 

للسيدة الشويكري خدوجة.

2 - سيتم اإلوداع القا وني بكتابة 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط.
للخالصة واإلشهار

130 P

STE APARTEL
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

العادي املنعقد بتاريخ 9 أبريل 2221 

بمقرها االجتماعي محل رقم 2 عمارة 

13 تجزئة املستقبل املسيرة 1 تمارة، 

القرار  على  باإلجماع  صادق  والذي 

التالي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

شقة   1284 رقم  التواضع  ز قة  إلى 

رقم 1 حي الوفاق، تمارة.

 تحدود الهدف االجتماعية للشركة : 

االتصاالت  الشبكات،  أعمال 

واملعلوميات.

باملحكمة  املحضر  إوداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 7 وو يو 2221 

تحت رقم 115183.

131 P

ELBEL NET
RC N° 9251

املنعقد  العرفي  العقد  بمقت�سى 

بتاريخ 19 وناور 2221 تقرر ما ولي :

: قام السيد احمد  إضافة نشاط 

العلمي بإضافة نشاط الشركة وذلك 

وإضافة  السلع  نشاط  قل  بحذف 

نشاط جلب اليد العاملة.

تغيير  تم   : االجتماعي  املقر  تغيير 

شارع   : إلى  للشركة  االجتماعي  املقر 

النصر،  إقامة   ،132 رقم  النصر، 

لبراهمة، عامر، سال.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو  فاتح  بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2221 تحت رقم 36739.

132 P

 STE EL GHAMIDI 

 D’AVICULTEUR ELEVAGE

 ET DEVELOPPEMENT

 AGRICOLE
رأسمالها 82.222 درهم

مقرها االجتماعي : حي املغرب العربي 

رقم 1521 تمارة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

 2221 للشركة املؤرخ في فاتح وو يو 

تمت املصادقة على ما ولي :

حل الشركة ؛

تعيين السيد محمد حاجي مصفيا 

للشركة ؛

تحدود مقر التصفية في 1521 حي 

املغرب العربي تمارة.

باملحكمة  القا وني  االوداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  لتمارة   االبتدائية 

7 وو يو 2221 تحت رقم 5857.

133 P

SYR NEGOCE
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في تمارة 
تأسيس  تم   2221 ماي   22 بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد :
.STE SYR NEGOCE : التسمية

الهدف االجتماعي : 
جميع أ واع التجارة ؛

األشغال العامة ؛
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر 
بأحد األهداف املذكورة أعاله والتي 
من شأنها املساهمة في إ ماء الشركة.

املقر االجتماعي : تجزئة الفردوس، 
رقم 292، تمارة.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 
من التأسيس النهائي اي تاريخ وضع 

السجل التجاري.
وناور  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 إلى 
السنة األولى من تاريخ التسجيل في 

السجل التجاري.
درهم   122.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.
تسير الشركة من   : تسيير الشركة 
بصفته  ملسلك  سعيد  السيد  طرف 
مسيرا للشركة وذلك ملدة غير محدودة.
كما تقرر بالتعهد باإلمضاء السيد 

سعيد ملسلك.
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القا وني 
املحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

133235 بتاريخ فاتح وو يو 2221.
134 P

PESCA MARRUECOS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

تم وضع   2221 أبريل   27 بتاريخ 
قا ون منظم لشركة ذات املسؤولية 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية :
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 PESCA MARRUECOS : التسمية

وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

لحساب  البضائع  :  قل  الهدف 

الغير، استيراد وتصدور، بيع السمك 

الصيد  بالجملة والتقسيط،  الطري 

االستيراد  البحري بمختلف أشكاله، 

الطرية  األسماك  تجارة  والتصدور، 

األسماك،  وشراء  بيع  واملجمدة، 

املنتجات  مختلف  وتصدور  استيراد 

البحرية.

الرأسمال : حدد في مبلغ 122.222 

حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة  درهم   122 فئة 

كاآلتي :

السيد الروكي بنعي�سى 1222 حصة.

العودة،  تجزئة   : املقر االجتماعي 
رقم 621، العيون.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

الروكي بنعي�سى ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القا وني  اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

بتاريخ 19 ماي 2221 تحت رقم 36647.

135 P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدودة املسؤولية ذات الشريك الوحيد

رأسمال : 522.222 درهم

1، شارع الشهيد ضياء الرحمان، قطاع 1، 

بلوك ج، السوي�سي، الرباط

CASATIS
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
رأسمال : 122.222 درهم

15، شارع األبطال، شقة 4، أكدال، 

الرباط

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

وسجل بتاريخ   2221 ماي   17 بتاريخ 

النظام  إنشاء  تم   2221 ماي   22

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد :

 CASATIS SARL : تسمية الشركة

.AU

الهدف االجتماعي :
التجارة،  التصدور،  االستيراد، 
والتقسيط  بالجملة  أ واعها  بجميع 
والتوزيع)  التسويق  الشراء،  )البيع، 

لجميع أ واع املنتجات ؛
أعمال متنوعة ؛

شراء، استغالل وتشغيل األصول 
املصانع، عدادات التوزيع  التجارية، 
بكل  وتطويرها  البيع  أو  الشراء  أو 

الوسائل ؛
الصناعية،  األعمال  في  املشاركة 
املالية أو العقارية التي قد  التجارية، 

تعزز نشاط الشركة.
املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال، 

شقة 4، أكدال، الرباط.
املدة : 99 سنة من ووم التسجيل 

في السجل التجاري.
رأسمال الشركة : تم تحدود رأسمال 

الشركة بمبلغ 122.222 درهم.
اسماعيل  السيد   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحامل  مباركي، 

.EE714623 الوطنية رقم
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
القا وني باملحكمة التجارية بالرباط 
في 8 وو يو 2221 تحت رقم 115238 
السجل  في  الشركة  تسجيل  وتم 

التجاري رقم 152571.
136  P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS
شركة محدودة املسؤولية ذات الشريك الوحيد

رأسمال : 522.222 درهم
1، شارع الشهيد ضياء الرحمان، قطاع 1، 

بلوك ج، السوي�سي، الرباط

DETECTA
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

رأسمال : 122.222 درهم
15، شارع األبطال، شقة 4، أكدال، 

الرباط
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
بتاريخ 17 ماي 2221 ومسجل بتاريخ 
النظام  إنشاء  تم   2221 ماي   22
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد :

 DETECTA  : الشركة  تسمية 
.SARL AU

الهدف االجتماعي :
التجارة،  التصدور،  االستيراد، 
والتقسيط  بالجملة  أ واعها  بجميع 
والتوزيع)  التسويق  الشراء،  )البيع، 

لجميع أ واع املنتجات ؛
أعمال متنوعة ؛

شراء، استغالل وتشغيل األصول 
املصانع، عدادات التوزيع  التجارية، 
بكل  وتطويرها  البيع  أو  الشراء  أو 

الوسائل ؛
الصناعية،  األعمال  في  املشاركة 
املالية أو العقارية التي قد  التجارية، 

تعزز نشاط الشركة.
املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال، 

شقة 4، أكدال، الرباط.
املدة : 99 سنة من ووم التسجيل 

في السجل التجاري.
رأسمال الشركة : تم تحدود رأسمال 

الشركة بمبلغ 122.222 درهم.
العبدي،  معاد  السيد   : التسيير 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB340451 رقم
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
القا وني باملحكمة التجارية بالرباط 
في 8 وو يو 2221 تحت رقم 115238 
السجل  في  الشركة  تسجيل  وتم 

التجاري رقم 152573.
137 P

NUEVA PRO
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2221 مارس   24 في  بالرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص التالية :
.NUEVA PRO : التسمية

طباعة   : االجتماعي  الهدف 
إعال ات،  مقاول  ورقمية،  أوفست 

أعمال متنوعة.
 122.222  : الشركة  رأسمال 
حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 
الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 
السيد  الوحيد  للشريك  مخصصة 

مصطفى الضهرة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   ،6 الرقم   : املقر االجتماعي 

الطابق   ،16 الشقة  عوا،  ضاوة 

الرابع، أكدال، الرباط.

املسير : السيد مصطفى الضهرة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

152113 الرباط.

138  P

TAFRATRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

برأسمال : 122.222 درهم

املقر : 3 و7 زاوية ز قة جبالة غا دي 

ولبنان، مكتب رقم 8، إقامة فاتن، 

عمارة )ب)، القنيطرة

السجل التجاري : 54927

حل الشركة
مارس  فاتح  بتاريخ  قرار  بموجب 

السيد  الوحيد  الشريك  قرر   2221

الشركة  حل  حميد  سعيد  اوت 

 2221 مبكرا اعتبارا من فاتح مارس 

وتصفيتها ودوا.

السيد اوت سعيد حميد، القاطن 

 ،3 بلعاص الشقة  ز قة عمر   36 في 

القنيطرة، تم تعيينه املصفي للشركة 

الصالحيات  أوسع  لدوه  وسيكون 

للقيام بعمليات التصفية وإغالقها، 

وبالتالي إنهاء مهام املسير.

تم تحدود املقر الرئي�سي لتصفية 

بلعاص،  عمر  ز قة   36 في  الشركة 

الشقة 3، القنيطرة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   17 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2221 تحت الرقم 82445.
لالستخراج واإلشارة

139 P
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SANAS PROM
SARL

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 32، الشقة 

رقم 8، ز قة احمد الوكيلي، حسان، 

الرباط

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 3 ماي 

2221، تم تأسيس شركة تحمل اسم 

»سا اس بروم« ش.ذ.م.م تتوفر على 

املميزات التالية :

املقر االجتماعي : عمارة 32 الشقة 
رقم 8، ز قة احمد الوكيلي، حسان، 

الرباط.

الهدف االجتماعي : منعش عقاري.

مدة االستمرار : 99 سنة.

رأس املال : 122.222 درهم مقسم 

درهم   122 1222 حصة من فئة  إلى 

موزع كما ولي :

السيد أنس امزيان 522 حصة ؛

السيد سعيد بزعنين 522 حصة.

أنس  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

امزيان والسيد سعيد بزعنين كمسيرون 

للشركة ملدة زمنية غير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 31 ديسمبر.

لتكوين  بعد اقتطاع %5   : األرباح 

ووزع  القا وني،  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية بالرباط تحت السجل التجاري 

رقم 152559.

140 P

ELLECARE
SARL

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 32 الشقة 

رقم 8، ز قة احمد الوكيلي، حسان، 

الرباط

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  شركاء  قرر   ،2221 ماي   25

»إلكير« ش.ذ.م.م ما ولي :

من  االجتماعي  املقر  تحويل   -  1
8، ز قة احمد  32 الشقة رقم  عمارة 

إقامة  إلى  الرباط  حسان،  الوكيلي، 

األمير  شارع   ،5 رقم  محل   1 سعد 

موالي عبد هللا، الهرهورة، تمارة.

2 - إضافة نشاط تجاري للشركة 

»مقهى«.

3 - تعدول القا ون األسا�سي.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 115221 

في 8 وو يو 2221.

141 P

ZEN AT HOME
SARL AU

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : سكتور 11، ز قة 

الروز، تجزئة 1 رقم 4، حي الرياض، 

الرباط

حل الشركة
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركاء  قرر   2221 ماي   21 بتاريخ 
شركة »زين أت هوم« ش.ذ.م.م ش.و 

ما ولي :
هوم«  أت  »زين  لشركة  حل 

ش.ذ.م.م.

ميرات  هشام  السيد  وتعيين 

التصفية  وعنوان  للشركة  كمصفي 
 1 تجزئة  ز قة الروز،   11 هو سكتور 

رقم 4، حي الرياض، الرباط.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 115136 

بتاريخ 3 وو يو 2221.

142 P

STE SOTRABINA 
 SARL

برأسمال : 122.222 درهم

 قل املقر االجتماعي وتغيير املسير
العام  الجمع  ملقتضيات  طبقا 

االستثنائي الذي انعقد بمقر الشركة 

بالرباط   2221 وناور   18 وسجل ووم 

تقرر ما ولي :

الحصص  بيع  قبول   -  1

االجتماعية للشركة.

2 - استقالة املسير.

مسير شركة  بعد  قل الحصص، 

SOTRABINA السيد بن العربي عبد 

السالم يعلن استقالته من التسيير.

من  و7   6 املادتين  تعدول   -  3

النظام األسا�سي.

4 - تعيين مسير جدود.

تعيين السيد خبالة هشام مسير 

غير  لفترة   SOTRABINA شركة 

محددة.

قرر   : االجتماعي  املقر  -  قل   5

املقر  االستثنائي  قل  العام  الجمع 

اإل ارة،  حي  إلى  للشركة   االجتماعي 
رقم 95، بالقنيطرة.

النظام  من   4 املادة  تعدول   -  6

األسا�سي.

وضعه  تم   : القا وني  االوداع 

باملحكمة التجارية بالقنيطرة بتاريخ 
5 مارس 2221 تحت رقم 82239 رقم 

السجل التجاري 62427.

143 P

EL IDRISSI TELECOM
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2221 ماي   19 ووم  بالقنيطرة 

وضع القا ون األسا�سي لشركة ذات 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :

 EL IDRISSI  : التسمية 

.TELECOM SARL AU

شارع عمر   47  : املقر االجتماعي 

اسماعيل،  إقامة  العاص،  ابن 

املكتب رقم 4، القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

موضوع الشركة : 

وملحقات  الكمبيوتر  أجهزة  تاجر 

الهاتف ؛

والهواتف  الكمبيوتر  أجهزة  بيع 

النقالة ؛

مكتب توريد ؛

تجارة.
رأسمال الشركة : 122.222 درهم.

هشام  إلى  أسند   : التسيير 

الحامل لبطاقة التعريف  االدري�سي، 

.JH12437 الوطنية
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   2221 وو يو   2

.62833

144 P

 INSTITUT PRIVE DOHA

 DU JOURNALISME ET DE

L’INFORMATION
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها االجتماعي : 122.222 درهم

 مقرها االجتماعي : بالقنيطرة، 

الرقم 43، شارع موالي عبد هللا، 

مكتب رقم 14

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

املؤرخ  العرفي  العقد  بموجب 

تأسست   2221 أبريل   18 بتاريخ 

في  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص التالية :

الشركة  تحمل   : التسمية 

 INSTITUT PRIVE DOHA اسم 

 DU JOURNALISME ET DE

L’INFORMATION ش.ذ.م.م.

املوضوع : الشركة لها كموضوع في 

املغرب العمليات التالية :

1 - التكوين املستمر.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

درهم   122.222 االجتماعي محدد في 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة مكتتبة   122

باسم الشركاء كما ولي :

الشركاء :

السيد شجيع رشيد 52.222 درهم 

522 حصة ؛

السيد سماللي غزالن 52.222 درهم 

522 حصة.
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املقر  ووجد   : االجتماعي  املقر 
 ،43 الرقم  بالقنيطرة،  االجتماعي 
شارع موالي عبد هللا، مكتب رقم 14.
في  محددة  الشركة  مدة   :  املدة 

99 سنة ابتداء من ووم التأسيس.
ويسيرها  الشركة  ودور   : اإلدارة 
السيد شجيع رشيد ملدة غير محددة.

لالحتياط القا وني،   %5  : األرباح 
لقرار  تبعا  وضاف  أو  ووزع  والباقي 

الشريك الوحيد أو الشركاء.
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
القا وني باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة 
رقم  التجاري تحت  بالسجل  وقيدت 

62729 بتاريخ 25 ماي 2221.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

145 P

 CHARCUTERIE ASSALAM
MT

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

رأسمال : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : جنان العرصة، بئر 
الرامي، إقامة الكوثر 2، متجر رقم 

2 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القا ون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
بشريك وحيد ذات املواصفات التالية :

 CHARCUTERIE  : التسمية 
.ASSALAM MT SARL AU

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

جنان العرصة،   : املقر االجتماعي 
متجر   ،2 الكوثر  إقامة  الرامي،   بئر 

رقم 2، القنيطرة.
الدواجن  بائع   : الشركة  موضوع 

بالتقسيط، أرا ب أو غيرها.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد بالل بلمخطار 1222 حصة.
املدة : 99 سنة.

بالل  السيد  إلى  أسند   : التسيير 
بلمخطار.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر.

التجاري   بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62859 بتاريخ 2 وو يو 2221.
146  P

ATLAN SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : شارع محمد 
الدووري ومحمد عبده، إقامة 
 كاميليا، الطابق الثاني، مكتب 

رقم 24، القنيطرة
السجل التجاري رقم 58227
تفويت حصص اجتماعية

وتغيير نشاط الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2221 الغير العادي بتاريخ فاتح ماي 
 ATLAN SERVICE SARL لشركة 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

تقرر ما ولي :
املصادقة على تفويت 222 حصة 
هند  السيدة  ملك  في   اجتماعية 
لفائدة السيد محمود  اوت الرشات، 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  عبد هللا، 

رقم MC84951 ؛
حصة   72 املصادقة على تفويت 
غيثة  السيدة  ملك  في  اجتماعية 
محمود  السيد  لفائدة   املجدوبي، 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  عبد هللا، 

.MC84951 رقم
نشاط  تغيير  على  املصادقة 

الشركة ليصبح كالتالي :
ممون ؛
تاجر ؛

األشغال املختلفة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم 82777 

بتاريخ فاتح وو يو 2221.
147 P

 R.O.N.A.I.T DES TRAVAUX

DIVERS
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : متجر 5-1/5، 

الطابق األر�سي، إقامة الفهيم، 27 

شارع الجيش امللكي، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القا ون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد ذات املواصفات التالية :

 R.O.N.A.I.T DES  : التسمية 

.TRAVAUX DIVERS SARL AU

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

-1/5 متجر   : االجتماعي  املقر 

الفهيم،  إقامة  األر�سي،  الطابق   ،5 

27 شارع الجيش امللكي، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

املختلفة  األشغال  في   املقاولة 

أو البناء ؛

االستيراد والتصدور.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 1222 أحمد  عابد  اوت  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد عابد  إلى  أسند   : التسيير 

 اوت أحمد.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

التجاري   بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62775 بتاريخ 27 ماي 2221.

148  P

TRANS AMRINA

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

 A2 املقر االجتماعي : 151 بلوك

املغرب العربي، القنيطرة

تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القا ون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد ذات املواصفات التالية :

 TRANS AMRINA  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 A2 بلوك   151  : املقر االجتماعي 

املغرب العربي، القنيطرة.

موضوع الشركة :

املقاولة في  قل األشخاص ؛

املقاولة في  قل البضائع ؛

املختلفة  األشغال  في   املقاولة 

أو البناء.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 1222 أمين  باتة  محمد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد محمد   : التسيير 

أمين  باتة.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
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التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62753 بتاريخ 27 ماي 2221.

149 P

STE ASLAN.TRAV

SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2221 ماي   12 بتاريخ  بالقنيطرة، 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

والتي تحمل  محدودة بشريك وحيد، 

الخصائص التالية :

التسمية : شركة أسالن طراف.

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

شريك وحيد.

سوس،  ز قة   : االجتماعي  املقر 

إقامة ربيعة 1 رقم 1، القنيطرة.

الهدف االجتماعي : 

البناء واألشغال العامة ؛

بيع مواد البناء ؛

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

التسيير : أسند إلى السيد بوزيان 

جمال.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى   وناور 

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.

رأس املال : حدد في مبلغ 122.222 

درهم مقسمة إلى 1222 حصة بقيمة 

122 درهم للواحدة.

بالسجل  التقييد  تم   : التقييد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالقنيطرة بتاريخ 2 وو يو 2222 تحت 

رقم 62857.

150 P

FIDMAS
 CONSEILLER COMPTABLE, FISCALE 

ET JURIDIQUE
 Av Med V Appt 4, 2ème étage, 368

Kenitra
Tél : 07 07 32 57 44

GSM : 26 61 84 21 92

BERADIL TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمسير وحيد
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2221 ماي   24 بتاريخ  بالقنيطرة 
لشركة  األسا�سي  القا ون  وضع  تم 
بالخصائص   BERADIL TRANS

التالية :
 BERADIL شركة   : التسمية 

.TRANS
ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

مسؤولية محدودة بمسير وحيد.
هارون  ز قة   : االجتماعي  املقر 
 3 رقم  الفردوس،  إقامة  الرشيد، 

ميموزا، القنيطرة عند شركة كازاراوا.
غرض  وكون   : الشركة  غرض 

الشركة :
النقل املحلي والدولي للبضائع ؛

استيراد وتصدور ؛
العمليات  كل  عامة  وبصفة 
التجارية، الصناعية، العقارية واملالية 
التي لها عالقة بنشاط الشركة والتي 
من شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 
تأسيسها النهائي.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
نهاوة ديسمبر من كل سنة.

 122.222  : االجتماعي  الرأسمال 
درهم مقسمة إلى 1222 حصة بقيمة 
ثمنها  سدد  للواحدة،  درهم   122
كاملة من طرف السيد البرش عادل.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
البرش عادل.

وقيدت الشركة بالسجل التجاري 
بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم 62881.
بمثابة ومقت�سى املسير

151 P

 SERVICES TOUJOURS

DISPO

SARL AU

تأسيس شركة

لشركة  األسا�سي  القا ون  أقيم 

ذات مسؤولية محدودة بمقت�سى عقد 

عرفي بتاريخ 23 أكتوبر 2222 كالتالي :

 SERVICES شركة   : االسم 

.TOUJOURS DISPO SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.

سبو،  ز قة   : االجتماعي  املقر 

 ،5 طابق   ،2 مكتب  عمارة الشوب، 

القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

موضوع الشركة : 

سناك للماكوالت ؛

 قل البضائع ؛

تاجر معدات معلوماتية ؛

بأوة عملية  القيام  وبصفة عامة 

خدماتية ترتبط بشكل مباشر أو غير 

مباشر بإحدى األنشطة أعاله أو التي 

شأنها تنمية موضوع الشركة.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1222 إلى  مقسمة  درهم   122.222

حصة قيمة الواحدة منها 122 درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 

املزداد  بودواوي،  حمزة  للسيد 

والحامل   1994 بتاريخ فاتح ديسمبر 

.FH53549 للبطاقة الوطنية رقم

بمصلحة  الشركة  تقييد  تم 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بالقنيطرة تحت رقم 57227.

152 P

AKAZOUZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : شارع محمد 

الدووري ومحمد عبدو، إقامة 

 كاميليا، الطابق الثاني، مكتب 

رقم 24، القنيطرة

تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القا ون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :

.AKAZOUZ SARL : التسمية

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 

الدووري ومحمد عبدو، إقامة كاميليا، 

 ،24 رقم  مكتب  الثاني،  الطابق 

القنيطرة.

موضوع الشركة :  قل املستخدمين.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد خاليد أقنجور 1222 حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد خاليد   : التسيير 

أقنجور.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62793 بتاريخ فاتح وو يو 2221.

153 P
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 STE PALETTES SERVICES

DEV
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

املقر االجتماعي : 57، ز قة مصطفى 

الرافعي، عمارة A، إقامة الحدائق، 

مكتب رقم 2، القنيطرة

توسيع نشاط الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2221 وناور   12 الغير العادي بتاريخ 

تقرر ما ولي :

نشاط  توسيع  على  املصادقة 

الشركة وذلك بالحفاظ على نشاط 

 االستشارة في التسيير وإضافة نشاط : 

تاجر.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم 82841 

بتاريخ 2 وو يو 2221.

154 P

BOUZAHAR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : 15 ز قة سبو، 

 مركز املعامالت الشوب، مكتب 2 

الطابق 5، القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 BOUZAHAR لشركة  العادي  الغير 

TRANS تقرر ما ولي :

املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.

بوزهار  محمد  السيد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحدود 

بالعنوان التالي : 15 ز قة سبو، مركز 

املعامالت الشوب، مكتب 2 الطابق 5 

القنيطرة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

السجل  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

التجاري رقم 54743.

155 P

 MAGHRIB SAHARA

EXPORT
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 47 ز قة عمر بن 

العاص، إقامة اسماعيل، مكتب 

رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القا ون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد ذات املواصفات التالية :

 MAGHRIB SAHARA : التسمية

.EXPORT SARL AU

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي : 47 ز قة عمر بن 

العاص، إقامة اسماعيل، مكتب رقم 

4، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

املقاولة في  قل األشخاص ؛

املقاولة في  قل البضائع ؛

املختلفة  األشغال  في   املقاولة 

أو البناء.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد حمزة حواس 1222 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيدة فاطمة 

الزهراء بولهموم.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

التجاري   بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62821 بتاريخ فاتح وو يو 2221.

156  P

SIMO LOCATION

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها االجتماعي : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : بمكناس، مخزن 

رقم 1، العمارة 11، تجزئة األ وار

بتاريخ  املحرر  املحضر  بمقت�سى 

24 ماي 2221، قرر الشريك الوحيد 

ما ولي :

السيد  ويتي عبد هللا  تقدم   -  1

باستقالته من جميع مناصبه كمسير 

السيد  وتعيين  الشركة،  في  وحيد 

 ويتي خالد، الحامل لبطاقة التعريف 

املسير الوحيد الجدود   GI3631 رقم 

للشركة.

بالسجل  القا وني  اإلوداع  تم 

التجاري ملحكمة مكناس بتاريخ  فاتح 

وو يو 2221 تحت رقم 2673.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

157 P

FENAREK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 59 إقامة موالي 

عبد العزيز، شارع موالي عبد العزيز، 

رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القا ون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :

.FENAREK SARL : التسمية

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي : 59 إقامة موالي 

 عبد العزيز، شارع موالي عبد العزيز، 

رقم 4، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

املقاولة في تركيب الكهرباء.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد سعيد حمادي ؛

السيد حكيم الركابي ؛

السيد عزيز فني

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد حكيم   : التسيير 

الركابي.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

التجاري   بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62441 بتاريخ 4 ماي 2221.

158  P

OUCH-BK DIST
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 26 ز قة أبي زرعة، 

 39 شارع موالي عبد العزيز 

و86 مكرر، شارع موالي عبد 

الرحمان، عمارة A، إقامة الرضوان، 

مكتب رقم 7، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القا ون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد ذات املواصفات التالية :

 OUCH-BK DIST  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

أبي  ز قة   26  : االجتماعي  املقر 

زرعة، 39 شارع موالي عبد العزيز 

عبد  موالي  شارع  مكرر،  و86 

الرحمان، عمارة A، إقامة الرضوان، 

مكتب رقم 7، القنيطرة.
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موضوع الشركة :

توزيع املواد الغذائية ؛

املختلفة  األشغال  في   املقاولة 

أو البناء ؛

بيع مواد البناء بالتقسيط.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيدة ماجدة بوطير 1222 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيدة ماجدة 

بوطير.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 62925 بتاريخ 7 وو يو 2221.

159 P

ASS JEG TRANS
SARL

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في 

تم   ،2221 وو يو   8 القنيطرة بتاريخ 

االتفاق على القا ون األسا�سي لشركة 

ذات الخصائص التالية :

 ASS JEG TRANS  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض :

النقل الشخ�سي ؛

النقل املدر�سي ؛

 قل البضائع والرسائل.

شارع   48  : االجتماعي   املركز 

إومان،  إقامة  الصدوق،  بكر   أبو 

مكتب 2، القنيطرة.

درهم   122.222  : الرأسمال 

حصة اجتماعية   1222 مقسمة إلى 

بقيمة 122 درهم للحصة الواحدة.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

االحتياطي القا وني   %5  : األرباح 
والباقي بعد املداولة.

لتسيير  قا و يا  عين   : التسيير 
محدودة  غير  وملدة  الشركة 
 M.YASSIR ASSOULY ET

.M.HASSANE JEGAA
املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 
وو يو   8 بتاريخ  القنيطرة  االبتدائية 

2221 تحت رقم 62935.
160 P

 STE LOCATION DE
VOITURES LES JARDINES

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك الواحد
رأسمالها : 42.222 درهم

املقر االجتماعي : 39 مكرر، ز قة 
ادريس الحارتي، حي السالم، 

الخميسات
الطارئ  العام  الجمع  إثر  على 
 STE LOCATION DE لشركة 
 VOITURES LES JARDINES SARL
مكرر،   39  : الكائن  بمقرها   AU
السالم،  حي  الحارتي،  ادريس  ز قة 
 2221 أبريل   22 بتاريخ  الخميسات 

تقرر ما ولي :
التصفية النهائية.

هشام  غفار  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بتاريخ 25 ماي 2221 تحت 

رقم 215.
من أجل املستخرج واإل جاز

161 P

 STE SOKHEMISSET
TRAVAUX

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : برقم 4 ز قة واد 
درعة، تجزئة البساتين، الخميسات

الطارئ  العام  الجمع  إثر  على 
 STE لشركة   2221 ماي   23 بتاريخ 
 SOKHEMISSET TRAVAUX SARL

بمقرها االجتماعي : برقم 4، ز قة واد 
الخميسات  تجزئة البساتين،  درعة، 

تقرر ما ولي :
 تغيير املقر االجتماعي من العنوان : 
 16 شارع   ،315 رقم  املنى،  تجزئة 
العنوان  إلى  الخميسات   وفمبر، 
4 ز قة واد درعة، تجزئة  : رقم  التالي 

البساتين، الخميسات.
بيع حصص.

اوملكي  املصطفى  السادة  باع 
اليزودي  والسيد جمال املكي للسيد 
وأصبح  حصة   522 علوي  اليازيدي 

التقسيم الجدود كما ولي :
 252 اوملكي  املصطفى  السيد 

حصة ؛
السيد جمال املكي 252 حصة ؛

علوي  اليازيدي  اليزودي  السيد 
522 حصة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 3 وو يو 

2221 تحت رقم 239.
من أجل املستخرج واإل جاز

162 P

PLASTECHNOLGY
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 24 ماي 
2221، تم وضع قوا ين الشركة ذات 

املميزات التالية :
.PLASTECHNOLGY : التسمية

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضوع :
أ واع  جميع  وتصنيع  معالجة 
امللحقات ذات األساس البالستيكي ؛

للمعدات  وموزع  مستورد  تاجر 
املختبروة  األوتوماتيكية،  الكهربائية، 
الهيدروليكية،  التقنية،  العلمية، 
املعدات  امليكا يكية،  الهوائية، 
الطبية،  املعدات  بالتبرود،  الخاصة 
ومعدات  التعليمية  املترولوجية، 
التدريس  معدات  الطاقة املتجددة، 
البصري  السمعي  ومعدات 
والزراعي  والبيطري  والطبوغرافي 
واالتصاالت  الدقة  والصناعي، 

والبحرية  والالسلكية  السلكية 

والطيران والكيميائية ؛

آالت   : تجميع  تصنيع،  تصميم، 

صناعية من الصلب غير القابل للصدأ، 

غرف تبرود، هياكل معد ية، إلخ.

الوفاق،  تجزئة   : الرئي�سي   املقر 

رقم 568، العيون.

الرأسمال : حدد في مبلغ 122.222 

حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 

فئة 122 درهم موزعة كالتالي :

أوت سعيد ووسف 522 حصة ؛

بوزليم سميرة 522 حصة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

أوت سعيد ووسف.

بكتابة  تم   : القا وني  اإلوداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2221 وو يو  فاتح  بتاريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   2221/1662

التجاري تحت الرقم التحليلي 36817.

163 P

AL HIKMA MEDICAL
SARL

تعدوالت قا و ية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

 AL HIKMA شركة  ملساهمي 

املسؤولية  ذات  شركة   MEDICAL

رأسمالها  البالغ  املحدودة، 

درهم والكائن مقرها   122.222.222

ابن  ز قة  مكة،  بشارع  االجتماعي 

الجاني، العيون تقرر ما ولي :

تفويت 52222 حصة من مجموع 

حصص السيد فاضل مربيه ربو ماء 

العينين لفائدة السيد سيدي محمد 

ولد الرشيد ؛

تفويت 52222 حصة من مجموع 

حصص السيد محمد املامون الشيح 

املعطي  السيد  لفائدة  بوه  سعد 

حناني.

مبلغ  إلى  الشركة  رأسمال  رفع 

127.622.222 درهم عن طريق خلق 

حصص  قدوة.
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كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2221 وو يو   8 بتاريخ 

.2221/1764

164 P

CONSI-AGRI POLE
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 5 تجزئة سكينة، 

ز قة املسيرة الخضراء، اكوراي - 

الحاجب

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  بموجب   -  1

 2221 مارس   25 بتاريخ  بمكناس 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة، ذات املميزات التالية :

 CONSI-AGRI شركة   : التسمية 

POLE ش.م.م.

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

اال تاج  استغالل   -  1  : الهدف 

الزراعي.

2 - االستيراد والتصدور.

املقر االجتماعي : 5 تجزئة سكينة، 

 - اكوراي  الخضراء،  املسيرة  ز قة 

الحاجب.

 122.222  : رأس املال االجتماعي 

1222 حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 

122 درهم للحصة الواحدة مدفوعة 

كما ولي :

للسيد باركي حسن : 522 حصة.

 522  : محمد  املدرسة  للسيد 

حصة.

تم تعيين السيد باركي   : التسيير 

حسن كمسير وحيد للشركة لفترة غير 

محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح وناور وتنتهي في 

كل سنة.

لهذا  القا وني  اإلوداع  وتم   -  2
هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 
بتاريخ  بمكناس  التجارية  املحكمة 

7 وو يو 2221 تحت رقم 53489.
165 P

إينوف دست
شركة ذات مسؤولية محدودة
وقدر رأسمالها 122.222 درهم

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 3 ماي 
لشركة  العام  الجمع  اتفق   2221
»إونوف دست« شركة ذات مسؤولية 
 122.222 محدودة وقدر رأسمالها ب 

درهم، على ما ولي :
السيد  قرر   : الحصص  تفويت 
جميع  تفويت  املسعودي  محمد 
درهم   122 فئة  من   522 حصصه 

لفائدة السيد جمال شراج :
جمال شراج : 52.222 حصة.

قبل الجمع العام استقالة السيد 
محمد املسعودي وتم تسمية السيد 
وبالتالي  مكا ه  مسير  شراج  جمال 
»إونوف دست« شركة  تصبح شركة 
لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
تحيين القوا ين األساسية.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2221 وو يو   8 بتاريخ 

.115222
166 P

 SOCIETE H.A BATIMENT
RADI
SARL

129 رقم 3 شارع القاهرة تمارة
تأسيس

املحرر  العرفي  العقد  بمقت�سى 
والتي   2221 ماي   17 بتاريخ  بتمارة 

تحمل الخصائص التالية :
 H.A«  : الشركة  تسمية 

.»BATIMENT RADI SARL
ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

مختلف   : االجتماعي  الهدف 

أشغال البناء.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : 129 رقم 3 شارع 

القاهرة تمارة.

السيد موالي الحسين   : التسيير 

الرزاق  الرا�سي والسيد موالي عبد 

الرا�سي.
درهم   82.222  : رأسمال الشركة 

 122 حصة بقيمة   822 مقسمة إلى 

درهم لكل حصة مقسمة كما ولي :

 : الرا�سي  السيد موالي الحسين 

422 حصة.

السيد موالي عبد الرزاق الرا�سي 

: 422 حصة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

133279 تمارة.

167 P

شركة مطاحن مرانية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : ز قة عباس املقري 

الحي الصناعي الدكارات فاس

بمقت�سى الجمع العام الغير عادي 

 2221 ماي   25 املنعقد بفاس بتاريخ 

مرا ية  مطاحن  شركة  شركاء  قرر 

والتي  املحدودة  املسؤولية  ذات 
رأسمالها 29.222.222 درهم والكائن 
مقرها االجتماعي ز قة عباس املقري 

الحي الصناعي الدكارات فاس ما ولي :
علوي  شريفي  أسهم  -  قل   1

إبراهيم وشريفي علوي حسن، وهبة 

أسهم شريفي علوي مصطفى. وبذلك 

درهم   29.222.222 وكون رأس املال 

سهم قيمة كل   292222 مقسم إلى 

سهم 122 درهم كما ولي :

 : ووسف  علوي  شريفي  السيد 

62151 سهم.

 : مهدي  علوي  شريفي  السيد 

68265 سهم.

 : رشيد  علوي  شريفي  السيد 

36168 سهم.

 : حسن  علوي  شريفي  السيد 

35313 سهم.

 : الطيب  علوي  مراني  السيد 

19626 سهم.

 : محمد  علوي  مراني  السيد 

22381 سهم.

 : زهور  علوي  شريفي  السيدة 

16722 سهم.

 : مارية  علوي  مراني  السيدة 

12263 سهم.

 : أمينة  علوي  شريفي  السيدة 

11976 سهم.

 : عزيزة  علوي  شريفي  السيدة 

11175 سهم.

املجموع : 292222 سهم.

املوافقة على استقالة السيد   -  2

تسيير  من  إبراهيم  علوي  شريفي 

الشركة ستسير من طرف   : الشركة 

السيد شريفي علوي ووسف والسيد 

شريفي علوي مهدي.

 7 البنود  تعدول  تم  وبالتالي   -  3

األسا�سي  النظام  من   16 و   11 و 

للشركة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2221 وو يو   7 بتاريخ 

.2749

س.ت.ر 24243.

168 P

PACK’S
SARL

عمارة رقم 67 حي العيون الطابق 3 

الشقة رقم 5 املحمدوة

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2222 24  وفمبر  باملحمدوة في تاريخ 

لشركة  األسا�سي  القا ون  إنشاء  تم 

محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالتالي :

التسمية : »باكس«.
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استيراد وتصدور وتوزيع   : الهدف 
جميع أ واع العبوات.

معدات  وتوزيع  وتصدور  استيراد 
تقدوم الطعام.

تعبئة وتوزيع جميع املنتجات.
االستيراد  عمليات  جميع 

والتصدور والتجارة والسمسرة.
تقدوم الخدمات.

إ جاز األعمال بكافة أ واعها.
اآلالت  أ واع  جميع  تأجير 

واملعدات.
النقل املحلي والدولي.
التجارة اإللكترو ية.

تمثيل جميع الشركات في املغرب 
أو في الخارج.

والسلع  البضائع  جميع  تسويق 
واملنتجات بجميع أ واعها.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
للشركة في جميع املعامالت التجارية 
التي قد تتعلق بأحد األشياء املذكورة 
شركة  إنشاء  طريق  عن  أو  أعاله 
طريق  عن  أو  هيئة  أي  أو  جدودة 
املساهمة أو االكتتاب أو شراء األسهم 
ا دماج  االجتماعية،  الحقوق  أو 

الجمعيات في املشاركة أو غيرها.
املعامالت  جميع  عامة،  وبصفة 
التجارية واملالية والصناعية واملنقولة 
والعقارية والزراعية املتعلقة بشكل 
كليا أو جزئيا  مباشر أو غير مباشر، 
املذكورة أعاله أو بأي  بأحد األشياء 
�سيء مرتبط او مشابه من املحتمل أن 
للتنمية  االجتماعية  العمليات  يعزز 
لحساب  أو  لنفسها  سواء  الشركة 

اآلخرين.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
في  محدد   : الشركة  رأسمال 
 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

حصة من فئة 122 درهم للحصة.
 522  : للسيدة احليمة اشماوين 

حصة.
وللسيد منير حفيظ 522 حصة.

إلدارة الشركة تم تعيين السيدة 
وحيدة  كمسيرة  اشماوين  احليمة 

للشركة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2221 فبراور   8 باملحمدوة ووم 

رقم 275.
169 P

اكاكو تا
رقم 26 عمارة املستقبل شارع ابن العربي

الحي الصناعي، أكادور

 SOCIETE IMPRIMERIE
ROUDY PRINT

SARL AU
منعقد  عام  جمع  بموجب  قرر 
بتاريخ 5 ماي 2221 تم تأسيس شركة 

ذات الخصائص التالية :
 IMPRIMERIE شركة   : التسمية 

.ROUDY PRINT SARL AU
املقر االجتماعي : ز قة عبد هللا بن 

حسين رقم 36 حي السالم، أكادور.
تاريخ  من  بداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري.
الهدف : أشغال الطباعة والنشر.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 1.222 إلى  درهم مقسمة   122.222
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة حررت كاملة.
: الشركة تسير من طرف  التسيير 

السيد بولعالم هشام. 
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
بأكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2221 وو يو  بتاريخ فاتح 

99932 السجل التجاري 47663.
170 P

FERME SAFIA 1
تأسيس شركة

وضع   2221 ماي   26 بتاريخ  تم 
قا ون منظم لشركة باملميزات اآلتية :

FERME SAFIA 1 : التسمية
الهدف : اإلنعاش العقاري.

أشغال متعددة البناء.
تسيير السكن.

املقر االجتماعي : م 1 شارع يعقوب 
املنصور عمارة األميرة 3 رقم 1 كيليز 

مراكش.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 122 درهم مقسم إلى   12.222 مبلغ 

موزعة  درهم   122 فئة  من  حصة 

كاآلتي :

122 حصة للسيد حسني رشيد.

غير  وملدة  اإلدارة  تسير   : اإلدارة 

حسني  السيد  طرف  من  محدودة 
رشيد.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور إلى غاوة 31 ديسمبر من كل 

سنة.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

وو يو   2 تم اإلوداع القا وني ووم 

التجارية  املحكمة  لدى   2221

بمراكش تحت رقم 124622.

بالسجل  الشركة  وسجلت 

رقم  تحت  بمراكش  التجاري 

.115523

171 P

FERME SAFIA 2
تأسيس شركة

وضع   2221 ماي   26 بتاريخ  تم 

قا ون منظم لشركة باملميزات اآلتية :

FERME SAFIA 2 : التسمية

الهدف : اإلنعاش العقاري.

أشغال متعددة البناء.

تسيير السكن.

املقر االجتماعي : م 1 شارع يعقوب 
املنصور عمارة األميرة 3 رقم 1 كيليز 

مراكش.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 122 درهم مقسم إلى   12.222 مبلغ 

موزعة  درهم   122 فئة  من  حصة 

كاآلتي :

122 حصة للسيد حسني رشيد.

غير  وملدة  اإلدارة  تسير   : اإلدارة 

حسني  السيد  طرف  من  محدودة 
رشيد.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور إلى غاوة 31 ديسمبر من كل 

سنة.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

وو يو   2 تم اإلوداع القا وني ووم 

التجارية  املحكمة  لدى   2221

بمراكش تحت رقم 124599.

بالسجل  الشركة  وسجلت 

رقم  تحت  بمراكش  التجاري 

.115517

172 P

FERME SAFIA 3
تأسيس شركة

وضع   2221 ماي   26 بتاريخ  تم 

قا ون منظم لشركة باملميزات اآلتية :

FERME SAFIA 3 : التسمية

الهدف : اإلنعاش العقاري.

أشغال متعددة البناء.

تسيير السكن.

املقر االجتماعي : م 1 شارع يعقوب 

املنصور عمارة األميرة 3 رقم 1 كيليز 

مراكش.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 122 درهم مقسم إلى   12.222 مبلغ 

موزعة  درهم   122 فئة  من  حصة 

كاآلتي :

122 حصة للسيد حسني رشيد.

غير  وملدة  اإلدارة  تسير   : اإلدارة 

حسني  السيد  طرف  من  محدودة 

رشيد.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور إلى غاوة 31 ديسمبر من كل 

سنة.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

وو يو   2 تم اإلوداع القا وني ووم 

التجارية  املحكمة  لدى   2221

بمراكش تحت رقم 124617.

بالسجل  الشركة  وسجلت 

رقم  تحت  بمراكش  التجاري 

.115537

173 P
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ZAINA B BUSINESS
شركة محدودة املسؤولية بمساهم 

وحيد

 9 تاريخ تسجيل العقد العرفي في 

 وفمبر 2218 بالرباط قد تم تأسيس  

والتي   ZAINA B BUSINESS شركة 

تحمل الخصائص التالية :
الهدف االجتماعي : منعش عقاري 

/ التجارة بشكل عام.
رأسمال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1.222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشكل التالي :

 1.222  : بلى  الدون  السيد عماد 

حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   44  : االجتماعي  املقر 

الطابق   7 أوغلمان سيدي علي رقم 

األول أكدال الرباط.

التسيير : السيد عماد الدون بال.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.134183

174 P

ZAINA B BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات شريك واحد
رأسمال الشركة : 122.222 درهم 

املقر االجتماعي : 44 شارع أوغلمان 
سيدي علي رقم 7 الطابق األول 

أكدال الرباط

تعيين مسير جدود
املؤرخ  العام  الجمع  بمقت�سى 

بتاريخ 14 ديسمبر 2222.

استقالة السيد عماد الدون   -  1

بال من منصبه كمسير للشركة.

السيد  جدود  مسير  تعيين   -  2

جواد الكينة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ديسمبر   24 التجارية بالرباط بتاريخ 

2222 تحت رقم 129697.

175 P

 SOCIETE IMMODROIT
ASSOCIES

SARL

استدراك الخطأ بعدد 5662 بتاريخ 
5 ماي 2221

 122.222  : الرأسمال   : بدال من 

حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 

فئة 122 درهم للحصة.

درهم   92.222  : الرأسمال   : وقرأ 

مقسمة إلى 922 حصة من فئة 122 

درهم للحصة.

املقر االجتماعي : حي القدس ز قة 

الشالالت رقم 422 لعياودة سال.

)والباقي بدون تغيير).

176 P

OU1NERS
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة  تأسيس   تم  بالرباط  

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :

.OU1NERS : التسمية

.SARL AU : الصفة القا و ية

استشارات   : االجتماعي  الهدف 

إدارية - استشارات في أ ظمة وبرامج 

أ ظمة  في  استشارات   - الكمبيوتر 

وبرامج الكمبيوتر.
درهم   12.222  : رأسمال الشركة 

مقسمة إلى 122 حصة من فئة 122 

الواحدة موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل التالي :

السيد حاتم صراخ : 122 حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

45 شارع فرنسا   : املقر االجتماعي 
عمارة 8 أكدال الرباط.

التسيير : السيد حاتم صراخ.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.152597
177 P

MB & MB
تعدول في الشركة

في إطار الجمع االستثنائي لشركة 
MB & MB واملنعقد بتاريخ 18 وو يو 

2222 تقرر :
تفويت الحصص :

تفويت الحصص من طرف السيد 
أمين  محمد  للسيد  حسن  املكاوي 
 42.222 بثمن  اشقاري  البغدوري 

درهم.
إضافة عالمة تجارية :

العام  االجتماع  محاضر  قررت 
تجارية  عالمة  إضافة  االستثنائي 

.»LMKTABA.MA« باسم
تغيير النشاط الرئي�سي :

االستثنائي  العام  االجتماع  وقرر 
تغيير النشاط الرئي�سي الذي سيصبح :

تجارة الكتب عبر اإل تر ت.
واملفروشات  املستلزمات  تجارة 
واملكاتب  التعليمية  واملعدات 

واملعدات املعلوماتية.
تم اإلوداع القا وني للشركة لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرباط تحت رقم 115283.
مقتطف بمثابة إعالن

178 P

TRADITIONAL SOUK
SARL

السجل التجاري 152569
تأسيس

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2221 ماي   26 في تاريخ  بالرباط  
شركة  ل  األسا�سي  القا ون  وضع 
وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املواصفات التالية :
 TRADITIONAL  : التسمية 

.SOUK SARL

شارع املقاومة،   : املقر االجتماعي 
ز قة أبيدجان، رقم 21، شقة رقم 8، 

حي املحيط، الرباط.

الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

122.222 درهم.

الغرض : االستيراد والتصدور.

االستشارات والتسيير.

التسيير التجاري.

املدة : 99 سنة.

ليلى  بنغبروط  السيدة   : املسير 

والسيد عزري محمد.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 

القا وني للشركة لدى كتابة الضبط 

تحت  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

الرقم : 115235.

179 P

CONCEPMENT
SARL AU

RC : 140573

تعدول في الشركة
في إطار الجمع االستثنائي لشركة 

 CONCEPMENT SARL AU
واملنعقد بتاريخ 11 مارس 2221 تقرر 

ما ولي :

تغيير مقر الشركة :

 4 3 و  23 شارع شالة شقة  من 

حسان الرباط إلى 8 ز قة التاجمواتي 

حي الليمون الرباط.

تم اإلوداع القا وني للشركة لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرباط تحت رقم 114674.
مقتطف بمثابة إعالن

180 P

B.G. ANDALUS
تأسيس

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

تم   2221 أبريل   8 االستثنائي بتاريخ 

وضع القا ون األسا�سي للشركة :

مطعم.

مجزرة ومشواة.

وتحضير  وحفظها  اللحوم  تجهيز 

منتجات اللحوم.
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والبيضاء  اللحوم  في  املتاجرة 
الطرية أو املثلجة بالجملة أو مجزأة 

تصدور واستيراد.
شركة   B.G. ANDALUS  : اإلسم 

ذات املسؤولية املحدودة.
املقر االجتماعي : الطريق الرئيسية 
رقم 1 دوار عين الروز محطة افريقيا 

الصخيرات.
رأسمال الشركة : 122.222 درهم 
1.222 حصة اجتماعية  مقسمة إلى 
122 درهم للواحدة مسجلة ومحررة.

 952 أححاوي  ووسف  السيد 
 52 الدوب  حمزة  والسيد  حصة 

حصة.
املدة : 99 سنة.

زكرياء   - الدوب  حمزة   : التسيير 
أححاوي - حمزة أححاوي.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
تسجيل  تم  كما  بتمارة  االبتدائية 
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 

.133281
181 P

 DOMAINE ALYA FRUITS
ROUGES
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بعض  تغيير  تم   ،2222 ووليو   28

خصائص الشركة كالتالي :
توسيع النشاط التجاري.

.(L’agricultures( الفالحة
.(L’élevage( تربية املوا�سي

تحيين القا ون األسا�سي.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ 25 أغسطس 

2222 تحت رقم 3279.
182 P

شركة كزم ماركت
ش.ذ.م.م للشريك الوحيد

س.ت 58277
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مسجل   -  1
 2222 27  وفمبر  بتاريخ  بالقنيطرة 
للشركة  القا ون األسا�سي  تم حصر 

ش.ذ.م.م أهدافها كالتالي :

تاجر البقالة بالتقسيط   : الهدف 
الخمور  بيع  تجارة   - عامة  تجارة   -

بالجملة والتقسيط.

ماركت  كزم  شركة   : التسمية 

ش.ذ.م.م للشريك الوحيد.
أميرة  ز قة   36  : االجتماعي  املقر 

عائشة متجر رقم 2 القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
 12.222 في مبلغ  حدد   : رأسمال 

حصة قيمة   122 درهم موزعة على 

كل واحدة 122 درهم موزعة كالتالي :

السيد فاضل كرم : 122 حصة.

تسيير الشركة : عين السيد فاضل 

كرم مسير للشركة ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى نهاوة ديسمبر.

األرباح : تقتطع خمسة في املائة من 

القا وني  االحتياط  لتشكيل  األرباح 

ويوزع الباقي على الشريك الوحيد.

لدى  تم   : القا وني  اإلوداع 

االبتدائية  للمحكمة  الضبط  كتابة 

بالقنيطرة في 6 وناور 2221 تحت رقم 

.82794

183 P

شركة مقهى فاضل كركرات
ش.ذ.م.م للشريك الوحيد

س.ت 62655

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مسجل   -  1

تم   2221 ماي   5 بتاريخ  بالقنيطرة 

للشركة  األسا�سي  القا ون  حصر 

ش.ذ.م.م أهدافها كالتالي :

الهدف : استغالل مقهى.

فاضل  مقهى  شركة   : التسمية 

كركرات ش.ذ.م.م للشريك الوحيد.

بئر الرامي   167  : املقر االجتماعي 

الجنوبية متجر رقم 1 القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
 122.222 : حدد في مبلغ  رأسمال 

درهم موزعة على 1222 حصة قيمة 

كل واحدة 122 درهم موزعة كالتالي :

 1222  : محمد  فاضل  السيد 

حصة.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

فاضل محمد مسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى نهاوة ديسمبر.

األرباح : تقتطع خمسة في املائة من 

القا وني  االحتياط  لتشكيل  األرباح 

ويوزع الباقي على الشريك الوحيد.

لدى  تم   : القا وني  اإلوداع 

االبتدائية  للمحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   2221 ماي   19 في  بالقنيطرة 
رقم 82481.

184 P

شركة القنيطرة بريبا بريفي
ش.ذ.م.م للشريك الوحيد

س.ت 57519

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مسجل   -  1

 2222 25  وفمبر  بتاريخ  بالقنيطرة 

للشركة  القا ون األسا�سي  تم حصر 

ش.ذ.م.م أهدافها كالتالي :

 - املستمر  التعليم   : الهدف 

استشارة إدارية.

بريبا  القنيطرة  شركة   : التسمية 

بريفي ش.ذ.م.م للشريك الوحيد.

املقر االجتماعي : 396 شارع محمد 

 22 رقم  مكتب   3 الطابق  الخامس 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
 12.222 في مبلغ  حدد   : رأسمال 

حصة قيمة   122 درهم موزعة على 

كل واحدة 122 درهم موزعة كالتالي :

 122  : خدوجة  فحل  السيدة 

حصة.

السيدة  عين   : الشركة  تسيير 

فحل خدوجة مسيرة للشركة ملدة غير 

محدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى نهاوة ديسمبر.

األرباح : تقتطع خمسة في املائة من 

القا وني  االحتياط  لتشكيل  األرباح 

ويوزع الباقي على الشريك الوحيد.

لدى  تم   : القا وني  اإلوداع 

االبتدائية  للمحكمة  الضبط  كتابة 

2222 تحت  2 ديسمبر  بالقنيطرة في 

رقم 82326.

185 P

شركة حاللة سورف

ش.ذ.م.م للشريك الوحيد

س.ت 57669

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مسجل   -  1

 2222 25  وفمبر  بتاريخ  بالقنيطرة 

للشركة  القا ون األسا�سي  تم حصر 

ش.ذ.م.م أهدافها كالتالي :

ثابت  بسعر  مطعم   : الهدف 

والتعليم املستمر.

شركة حاللة سورف   : التسمية 

ش.ذ.م.م للشريك الوحيد.

املقر االجتماعي : عمارة 396 شارع 

محمد الخامس الطابق 3 مكتب رقم 

22 القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

 12.222 في مبلغ  حدد   : رأسمال 

حصة قيمة   122 درهم موزعة على 

كل واحدة 122 درهم موزعة كالتالي :

 122  : ثورية  مسهل  السيدة 

حصة.

السيدة  عين   : الشركة  تسيير 

مسهل ثورية مسيرة للشركة ملدة غير 

محدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى نهاوة ديسمبر.

األرباح : تقتطع خمسة في املائة من 

القا وني  االحتياط  لتشكيل  األرباح 

ويوزع الباقي على الشريك الوحيد.

لدى  تم   : القا وني  اإلوداع 

االبتدائية  للمحكمة  الضبط  كتابة 

2222 تحت  9 ديسمبر  بالقنيطرة في 

رقم 82444.

186 P
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شركة قطع غيار السيارات إقبال
ش.ذ.م.م

س.ت 59755
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مسجل   -  1
 2221 مارس   12 بتاريخ  بالقنيطرة 
للشركة  القا ون األسا�سي  تم حصر 

ش.ذ.م.م أهدافها كالتالي :
أو  غيار  قطع  تاجر   : الهدف 

إكسسوارات السيارات.
غيار  قطع  شركة   : التسمية 

السيارات إقبال ش.ذ.م.م.
إقامة   13 ز قة   : املقر االجتماعي 
النسيم 12 بلوك A متجر رقم 4 الحي 

الصناعي القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

 122.222 : حدد في مبلغ  رأسمال 
درهم موزعة على 1222 حصة قيمة 
كل واحدة 122 درهم موزعة كالتالي :
السيدة مرو ة رحمة : 922 حصة.

 122  : إومان  سنسيس  السيدة 
حصة.

السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 
سنسيس إومان مسيرة للشركة ملدة 

غير محدودة.
السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى نهاوة ديسمبر.
األرباح : تقتطع خمسة في املائة من 
القا وني  االحتياط  لتشكيل  األرباح 

ويوزع الباقي على الشريك الوحيد.
لدى  تم   : القا وني  اإلوداع 
االبتدائية  للمحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   2221 مارس   24 بالقنيطرة في 

رقم 81732.
187 P

شركة منصورين بريفي
ش.ذ.م.م

س.ت 55685
املصادقة على تفويت حصص 

اجتماعية
تعدول القا ون األسا�سي

بموجب عقد عرفي مؤرخ في   -  1
8 أكتوبر 2222 بالقنيطرة قرر الجمع 
العام غير العادي لشركة منصورين 
 12.222 رأسمالها  ش.ذ.م.م  بريفي 

بالقنيطرة  االجتماعي  ومقرها  درهم 
بوتيك رقم 7 عمارة 1 إقامة الكوثر بئر 

الرامي القنيطرة ما ولي :
حصة   25 املصادقة على تفويت 
عبد  القاشمي  للسيد  اجتماعية 
العزيز لفائدة السيدة منصور طارق.
تعدول القا ون األسا�سي للشركة.

لدى  القا وني  اإلوداع  تم   -  2
االبتدائية  للمحكمة  الضبط  كتابة 
بالقنيطرة في 22 أكتوبر 2222 تحت 

رقم 79769.
188 P

شركة إتري -ن- سبو
ش.ذ.م.م

س.ت 53441
املصادقة على تفويت حصص 

اجتماعية
تعدول القا ون األسا�سي

بموجب عقد عرفي مؤرخ في   -  1
قرر  بالقنيطرة   2222 23 سبتمبر 
الجمع العام غير العادي لشركة إتري 
-ن- سبو ش.ذ.م.م رأسمالها 12.222 
بالقنيطرة  االجتماعي  ومقرها  درهم 
إقامة رياض   A ز قة سبو عمارة   43
املنزه مكتب 1 - 2 - 3 - 4 - 7 القنيطرة 

ما ولي :
حصة   25 املصادقة على تفويت 
عبد  القاشمي  للسيد  اجتماعية 

العزيز لفائدة السيد منصور طارق.
تعدول القا ون األسا�سي للشركة.

لدى  تم   : القا وني  اإلوداع   -  2
االبتدائية  للمحكمة  الضبط  كتابة 
بالقنيطرة في 15 أكتوبر 2222 تحت 

رقم 79675.
189 P

شركة االصيل رزدونس
ش.ذ.م.م للشريك الوحيد

س.ت 28141
تغيير نشاط الشركة

تعدول القا ون األسا�سي
بموجب عقد عرفي مؤرخ في   -  1
قرر  بالقنيطرة   2221 مارس  فاتح 
لشركة  العادي  غير  العام  الجمع 
للشريك  رزدونس ش.ذ.م.م  االصيل 

درهم   122.222 رأسمالها  الوحيد 
 43 بالقنيطرة  االجتماعي  ومقرها 
ز قة سبو عمارة A إقامة رياض املنزه 
مكتب 1 - 2 - 3 - 4 - 7 القنيطرة ما 

ولي :
تغيير نشاط الشركة على الشكل 

التالي : اإلنعاش العقاري.
تعدول القا ون األسا�سي للشركة.

لدى  تم   : القا وني  اإلوداع   -  2
االبتدائية  للمحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   2221 مارس   24 بالقنيطرة في 

رقم 81736.
190 P

شركة ريفاصول
ش.ذ.م.م للشريك الوحيد

س.ت 362245
بموجب عقد عرفي مؤرخ في   -  1
لشركة  بالقنيطرة   2222 مارس   6
للشريك  ش.ذ.م.م  »ريفاصول« 
درهم   12.222 رأسمالها  الوحيد 
في  بالقنيطرة  االجتماعي  ومقرها 
 12 رقم  شقة   F عمارة  التوفيق 

الطابق الثاني الدار البيضاء ما ولي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
و قله إلى كراج رقم 1 عمارة F التوفيق 
حي الهرويين GH2AB سيدي عثمان 

الدار البيضاء.
تعدول القا ون األسا�سي للشركة.

لدى  تم   : القا وني  اإلوداع   -  2
التجارية  للمحكمة  الضبط  كتابة 
أغسطس   11 في  البيضاء  بالدار 

2222 تحت رقم 16289.
191 P

اكسطرسكاي سرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمال الشركة : 12.222 درهم

مقر االجتماعي : متجر رقم 1 ميموزة 
ز قة جبل توبقال سعيد حجي سال

رقم السجل التجاري : 33817
تأسيس شركة

1 - بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 22 
تم تأسيس شركة ذات   2221 أبريل 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية :

التسمية : اكسطرسكاي سرفيس.
مقهى   - مصبنة   : نشاط الشركة 

أقل من خمسة مستخدمين.
 1 رقم  متجر   : االجتماعي  مقر 
سعيد  توبقال  جبل  ز قة  ميموزة 

حجي سال.
لقد تم تحدود   : رأسمال الشركة 
درهم   12.222 في  الشركة  رأسمال 
اجتماعية  حصة   122 إلى  مقسمة 
موزعة  درهم   122 الواحدة  قيمة 

كالتالي :
حصة   52  : السيدة حنان توزوز 

اجتماعية.
حصة   52  : فري  صالح  السيد 

اجتماعية.
تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسيير 
السيدة حنان توزوز الحاملة لبطاقة 
 X184429 رقم  الوطنية  التعريف 

مسيرة للشركة ملدة غير محددة.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

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

سنة.
2 - تم اإلوداع القا وني باملحكمة 
االبتدائية بسال بتاريخ 3 وو يو 2221 

تحت رقم السجل التجاري 33817.
للنشر واإلعالن

192 P

شركة أدم غيار السيارات
ش.ذ.م.م للشريك الوحيد

س.ت 35379
تعدول اسم الشركة
تغيير نشاط الشركة

املصادقة على تفويت حصص 
اجتماعية

استقالة مسير الشركة
تعيين مسير جدود للشركة

اعتماد الشركة على شركة ذات 
مسؤولية محدودة

تعدول القا ون األسا�سي
بموجب عقد عرفي مؤرخ في   -  1
18 ماي 2221 بالقنيطرة قرر الجمع 
غيار  أدم  العادي لشركة  غير  العام 
السيارات ش.ذ.م.م للشريك الوحيد 
ومقرها  درهم   12.222 رأسمالها 
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رقم   24 ز قة  بالقنيطرة  االجتماعي 
72 الحي الصناعي ما ولي :

وصياغته  الشركة  اسم  تعدول 
كالتالي : أدم فيتو ش.ذ.م.م.

وتحدوده  الشركة  نشاط  تغيير 
كالتالي : تاجر املنتجات الكيماوية.

حصة   52 املصادقة على تفويت 
سعيدة  رواون  للسيدة  اجتماعية 

لفائدة السيدة رواون رقية.
حصة   52 املصادقة على تفويت 
سعيدة  رواون  للسيدة  اجتماعية 

لفائدة السيد اليوري أدم.
سعيدة  رواون  السيدة  استقالة 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
كمسيرة  مهامها  من   G169299

للشركة.
تعيين السيدة رواون رقية الحاملة 
 G135827 رقم  الوطنية  للبطاقة 

مسيرة للشركة ملدة غير محددة.
اعتماد الشركة على شركة ذات 

مسؤولية محدودة.
تعدول القا ون األسا�سي للشركة.

لدى  تم   : القا وني  اإلوداع   -  2
االبتدائية  للمحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   2221 ماي   25 في  بالقنيطرة 

رقم 82599.
193 P

شركة منصورين بريفي
ش.ذ.م.م

س.ت 55685
املصادقة على تفويت حصص 

اجتماعية
استقالة مسير الشركة

تعيين مسير جدود للشركة
اعتماد الشركة على شركة ذات 

مسؤولية محدودة للشريك الوحيد
تعدول القا ون األسا�سي

بموجب عقد عرفي مؤرخ في   -  1
قرر  بالقنيطرة   2222 23 أكتوبر 
لشركة  العادي  غير  العام  الجمع 
منصورين بريفي ش.ذ.م.م رأسمالها 
االجتماعي  ومقرها  درهم   12.222
 1 عمارة   7 رقم  بوتيك  بالقنيطرة 
القنيطرة ما  إقامة الكوثر بئر الرامي- 

ولي :

حصة   25 املصادقة على تفويت 

عبد  القاشمي  للسيد  اجتماعية 

العزيز لفائدة السيد منصور طارق.

عبد  القاشمي  السيد  استقال 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  العزيز 
كمسير  مهامه  من   G247961 رقم 

للشركة.
طارق  منصور  السيد  تعيين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

غير  ملدة  للشركة  مسير   A724938

محددة.

اعتماد الشركة على شركة ذات 

مسؤولية محدودة  للشريك الوحيد.

تعدول القا ون األسا�سي للشركة.

لدى  تم   : القا وني  اإلوداع   -  2

االبتدائية  للمحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   2222 3  وفمبر  بالقنيطرة في 
رقم 79898.

194 P

شركة قطع غيار السيارات إقبال
ش.ذ.م.م

س.ت 59755

تصحيح خطإ
بموجب عقد عرفي مؤرخ في   -  1

2221 بالقنيطرة قرر الجمع  9 أبريل 

العام الغير العادي لشركة قطع غيار 
رأسمالها   السيارات إقبال ش.ذ.م.م. 

االجتماعي  ومقرها  درهم   122.222

 A بلوك   12 إقامة النسيم   13 بز قة 

متجر رقم 4 الحي الصناعي القنيطرة 

ما ولي :

تصحيح العنوان وصياغته كالتالي :
 A ز قة 13 إقامة النسيم 11 بلوك

متجر رقم 4 الحي الصناعي القنيطرة.
إقامة النسيم   13 ز قة   : بدال من 

الحي   4 رقم  متجر   A بلوك   12

الصناعي القنيطرة.

لدى  تم   : القا وني  اإلوداع   -  2

االبتدائية  للمحكمة  الضبط  كتابة 

بالقنيطرة في 4 ماي 2221 تحت رقم 

.82271

195 P

MOTION FACTORY

SARL

 12 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أكتوبر 2222 تم تأسيس لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية :

.MOTION FACTORY : التسمية

.SARL : الصفة القا و ية

الهدف االجتماعي : 1 - األنشطة 

السينمائية، الفيدوو والتلفزيون.

2 - اإل تاج السمعي البصري.

3 - أنشطة متعددة الوسائط.

رأسمال الشركة : 122.222 درهم 

 1.222 122 حصة بقيمة  مقسم إلى 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل التالي :

السيدة كوثر دليل : 52 حصة.

 السيد مصطفى دليل : 52 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 

 6 تجزئة  رقم   32 العمارة  الخامس 

الكومير تابريكت سال.

املسير : السيدة كوثر دليل.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.33851

196 P

DOUNIA FER

SARL AU

العنوان : KM 10 طريق السيار 

مدوو ة الدار البيضاء

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 19 ديسمبر 2219 فور الجمع 

الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 

ذات املسؤولية املحدودة قرر ما ولي :

قرر الجمع االستثنائي تغيير مقر 
KM 12 طريق السيار   : الشركة من 
عمارة   : إلى  البيضاء  الدار  مدوو ة 
األول  الطابق   8 رقم  شقة  فيليب 
بشارع محمد سميحة الدار البيضاء.

بنود أخرى.
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   2221 وو يو   3 بتاريخ  البيضاء 

رقم 781117.
197 P

AKER & ARANCIA
SARL

العنوان : متجر BE 27 مركز تسوق 
مرجان حي الرياض الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمع  فور   2221 أبريل   27 بتاريخ 
الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 
ذات املسؤولية املحدودة قرر ما ولي :
قرر الجمع االستثنائي تغيير مقر 
مركز   BE 27 متجر   : من  الشركة 
الرباط  الرياض  حي  مرجان  تسوق 
92 حي  3 متجر رقم  امل اضافي   : إلى 

يعقوب املنصور الرباط.
بنود أخرى.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2221 ماي   27 بتاريخ 

.114977
198 P

FADAE TRADE
SARL

العنوان : 422 حي املنزه يعقوب 
املنصور الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمع  فور   2221 أبريل   27 بتاريخ 
الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 
ذات املسؤولية املحدودة قرر ما ولي :
قرر الجمع االستثنائي تغيير مقر 
422 حي املنزه يعقوب   : الشركة من 
422 حي املنزه   : املنصور الرباط إلى 
يعقوب  األول  طابق  الفياض  ز قة 

املنصور الرباط.
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بنود أخرى.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2221 ماي   31 بتاريخ 

.115223

199 P

SANISMAIL
SARL

العنوان : شارع الحسن الثاني تجزئة 

24 هكتار عمارة 6 مكرر تمارة

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فور الجمع   2222 ديسمبر   7 بتاريخ 

الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 

ذات املسؤولية املحدودة قرر ما ولي :

للشركة  التجاري  النشاط  حل 

مقرها شارع الحسن الثاني تجزئة 24 

هكتار عمارة 6 مكرر تمارة.

رشيد  قدوري  السيد  تعيين 

حل  قصد  العامري  والسيدة  زهة 

الشركة وإعطائها الحق إلتمام ذلك.

بنود أخرى.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2221 ماي   27 بتاريخ 

.114981

200 P

 STE CAFE MELLOUKI

AMINE
SARL AU

العنوان : 1 عمارة 11 شارع حسان 

األول تمارة

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمع  فور   2221 وناور   14 بتاريخ 

الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 

ذات املسؤولية املحدودة قرر ما ولي :

للشركة  التجاري  النشاط  حل 
مقرها 1 عمارة 11 شارع حسان األول 

تمارة.

تعيين السيد عمرو امللوكي قصد 

الحق إلتمام  وإعطائها  الشركة  حل 

ذلك.

بنود أخرى.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2221 أبريل   13 بتاريخ 

.112688

201 P

 STE INTRO GARDIENNAGE
SARL AU

العنوان : 468 تجزئة أوالد بن 

الناصر سكتور رقم 24 شارع موالي 

علي الشريف شقة رقم 6 تمارة

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمع  فور   2222 ووليو   2 بتاريخ 

الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 

ذات املسؤولية املحدودة قرر ما ولي :

مسير  استقالة  الشركاء  قرر 

الشركة السيد أحمد الرامي.

جدود  مسير  تعيين  الشركاء  قرر 

السيدة أمينة برهومي.

أحمد  السيد  طرف  من  إمضاء 

الرامي.

وبنود أخرى.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2222 ووليو   23 بتاريخ 

.125769

202 P

STE RAYAN BUREAU
SARL

العنوان : 17 شارع محمد زرقطوني 

متجر 5 الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فور الجمع   2218 ديسمبر   5 بتاريخ 

الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 

ذات املسؤولية املحدودة قرر ما ولي :

للشركة  التجاري  النشاط  حل 

 5 شارع محمد زرقطوني متجر   17

الرباط.

تعيين السيد عمرني هشام قصد 

الحق إلتمام  وإعطائها  الشركة  حل 

ذلك.

بنود أخرى.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2219 وناور   22 بتاريخ 

.99257

203 P

 STE TRANSFORM BY

DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 9 ك 4 شارع 

النجد، حي الرياض - الرباط

تأسيس شركة
تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

لشركة  األسا�سي  القا ون  إنشاء 

TRANSFORM BY DIGITAL شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد والتي تتصف كما ولي :

 STE TRANSFORM BY  : اسمها 

.DIGITAL

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

شارع   4 ك   9  : مقرها االجتماعي 

النجد، حي الرياض - الرباط.

هدفها :

داخل  أساسا  الشركة  تهدف 

املغرب وخارجه إلى :

بمصادر  االستعا ة  تتمثل 

 KPO قطاع  في  للخدمات  خارجية 

 KNOWLEDGE PROCESS

عمليات  في  قل   OUTSOURAING

مجاالت  في  املغرب  إلى  املعرفة 

الدراسات التجارية والسوقية املعدة 

للتصدور.

وبصفة عامة فإن جميع املعامالت 

والصناعية  والتجارية  املالية 

تتعلق  التي قد  واملنقولة والعقارية، 

بال�سيء  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

مماثلة  أشياء  بأي  أو  أعاله  املذكور 
تعزز  أن  املرجح  من  صلة،  ذات  أو 

تطويره أو توسيعه.

ووم  من  تبتدأ  سنة   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

السيدة  الشركة  تسير   : التسيير 

هدى بناني، حاملة للجنسية املغربية 

.A 749732 وللبطاقة الوطنية رقم

كل  في  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 

املسيرة  ما وخص معامالتها بإمضاء 

السيدة هدى بناني.

رأسمالها : 122.222 درهم موزعة 

بقيمة  اجتماعية  حصة   1222 إلى 

122 درهم للواحدة كما ولي :

1222 حصة للسيدة هدى بناني.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في متم شهر ديسمبر 

من كل سنة استثنائيا السنة األولى 

الشركة  تأسيس  تاريخ  ستبتدئ من 

السنة  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي 

الجارية.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 

التجارية  املحكمة  لدى  القا وني 

تحت   2221 وو يو   9 بالرباط بتاريخ 

سجل تجاري رقم 152613.
للتلخيص والنشر

املسيرة

204 P

 STE CABINET IRAQI

ABDERRAHMANE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 4.653.722

املقر االجتماعي : 428 تقاطع شارع 

الحسن الثاني ومدغشقر رقم 3 - 

الرباط

تأسيس شركة
إنشاء  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 CABINET القا ون األسا�سي لشركة 

شركة   IRAQI ABDERRAHMANE

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد والتي تتصف كما ولي :

 STE CABINET IRAQI  : اسمها 

.ABDERRAHMANE
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ذات  شركة   : القا وني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

تقاطع   428  : االجتماعي  مقرها 
شارع الحسن الثاني ومدغشقر رقم 

3 - الرباط.
هدفها :

مهندس طبوغرافيا.
جميع  تنفيذ  أعم،  وبشكل 
أو  االقتصادوة  كا ت،  أوا  العمليات 
أو  املالية  أو  القا و ية  أو  العقارية 
والتي قد تسهل  املد ية أو التجارية، 
 مو الشركة، أو تتعلق، بشكل مباشر 
أو غير مباشر بالكائن املذكور أعاله أو 
بكل أشياء مماثلة أو ذات صلة ومن 

املرجح أن تسهل تطوير الشركة.
ووم  من  تبتدأ  سنة   99  : أمدها 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
عبد الرحمان عراقي، حامل للجنسية 
رقم الوطنية  وللبطاقة   املغربية 
 G 222522 الساكن بقطاع 14 بلوك 
املمر الجنوبي حي   5 اكس ألف رقم 

الرياض الرباط.
تلتزم الشركة في كل ما   : اإلمضاء 
املسير عبد  وخص معامالتها بإمضاء 

الرحمان عراقي.
درهم   4.653.722  : رأسمالها 
46.537 حصة اجتماعية  موزعة إلى 

بقيمة 122 درهم للواحدة كما ولي :
عبد  للسيد  حصة   46.537

الرحمان عراقي.
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
التجارية  املحكمة  لدى  القا وني 
تحت   2221 وو يو   9 بالرباط بتاريخ 

سجل تجاري رقم 152615.
للتلخيص والنشر

املسيرون

205 P

STE MOYAKI FOODS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

بناء على عقد عرفي أعلن القا ون 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد ذات املميزات التالية :

 STE MOYAKI FOODS  : االسم 

SARL شركة ذات مسؤولية محدودة.

املوضوع :

تسيير املطاعم.

الغذائية  املواد  استيراد 

واملشروبات.

االستيراد والتصدور.

45 شارع فرنسا   : املقر االجتماعي 

شقة 28 أكدال الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الرأسمال : 122.222 درهم مكون 

من 1222 حصة قيمة كل واحدة منها 

122 درهم تقسم كالتالي :

 522  : الزموري  منصف  السيد 

حصة.

 522  : املحمدي  واسين  السيد 

حصة.

تسيير الشركة وإدارتها   : التسيير 

منصف  السيد  تصرف  تحت 

املحمدي  واسين  والسيد  الزموري 

للشركة  األسا�سي  للقا ون  طبقا 

الكاملة وذلك ملدة غير  مع السلطة 

محدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.

القا وني  اإلوداع  أ جز   : اإلوداع 

 7 باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 
تحت السجل التجاري   2221 وو يو 

رقم 152537.

206 P

FIDUCIAIRE ABDOU

 TRAVAUX DE FIDUCIAIRE - ANALYSE

 COMPTABLE DE FINANCIERE -

ORGANISATION STRUCTURELLE

شركة رباط ايمو مروك
تحويل املقر االجتماعي للشركة

تسمية الشركة : شركة رباط أومو 

مروك.

شركة   : الشكل القا وني للشركة 

مساهم  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

 122.222  : الشركة  مال  رأس 
درهم.

املقر االجتماعي للشركة : 12 ز قة 
ورغة شقة رقم 16 أكدال - الرباط.
رقم السجل التجاري : 152411.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم   2222 سبتمبر   12 املؤرخ بتاريخ 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
مجمع   1 رقم  شقة   36 رقم  عمارة 
 12 فضل هللا طريق املهدوة سال إلى 
أكدال   16 رقم  شقة  ورغة  ز قة 

الرباط.
األسا�سي  القا ون  تحيين  وكذا 

للشركة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية للرباط بتاريخ 2 وو يو 2221 

تحت رقم 5583.
بمثابة مقتطف وبيان

207 P

 شركة موبرليك
من خالل املحضر العام للشركة 
موبرليك املؤرخ في تاريخ 7 ماي 2221 
قفل  املسماة  الشركة  شركاء  قرر 
الشركة وتعيين السيد براهمي محمد 
مصف للشركة املسماة سجل تجاري 

رقم 94367.
باملحكمة  تم  القا وني  اإلوداع 
وو يو   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2221 سجل رقم 115193.
208 P

 STE URBANISME
 PLANIFICATION ET ETUDES

 D’AMENAGEMENTS
PAR ABREVIATION

UPEA
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها االجتماعي : 122.222 

درهم
سكتور 23 شارع اولنتوس رقم 16 

حي الرياض الرباط
حل الشركة

الوحيد  الشريك  القرار  بمقت�سى 
السيد عبد هللا الهواري بتاريخ فاتح 

وو يو 2221 تقرر ما ولي :
.UPEA حل املسبق للشركة

الهواري  هللا  عبد  السيد  تعيين 
.UPEA مصفيا لشركة

الشركة  تصفية  مقر  تحدود 
شارع   23 الرباط سكتور  في   UPEA

اولنتوس رقم 16 حي الرياض.
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
القا وني باملحكمة التجارية بالرباط 

ووم 9 وو يو 2221 تحت رقم 5775.
للخالصة والتذكير

املسير

209 P

STE LA VIE FROIDE
SARL AU

تعدوالت في النظام األسا�سي للشركة
بنعاشير  السيد  قرار  بمقت�سى 
طلحة املمثل القا وني للشركة الكائن 
مقرها تجزئة العبادي ابريكة حي واد 

الذهب رقم 29 تمارة.
االستثنائي  العام  الجمع  بعد 
الذي انعقد باملقر االجتماعي للشركة 

بتاريخ 18 ماي 2221 تقرر ما ولي :
استقالة مسير واالحتفاظ بمسير 

واحد للشركة.
قبول  الوحيد  الشريك  قرر 
من  زيان  محمد  السيد  استقالة 

مهامه التسييروة ملدة غير محدودة.
من   16  ،7  ،6  ،1 املواد  تعدول 

النظام األسا�سي للشركة.
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
بتمارة  باملحكمة االبتدائية  القا وني 
تحت رقم   2221 وو يو  بتاريخ فاتح 

.5796
210 P

كابيطاليا
25، شارع شجرة القدس، قطاع 19، بلوك س، 

حي الرياض - الرباط

STE TATMINE
SARL

بيع حصص
رفع رأسمال الشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املنعقد  بتاريخ 19 أبريل 2221 تمت 

املصادقة على ما ولي :
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بلحاج  ريم  السيدة  حصص  بيع 

السالمي والسيد عبد اللطيف الحاج 

بن  بوزيدي  محمد  السيد  إلى  حمو 

املجدوب حسني والسيد محمد  وفل 

السرغيني والتي تتمثل في 222 حصة.

رفع رأسمال الشركة  قدا بمبلغ 

من  ليرتفع  درهم   92.222 قدره 

12.222 درهم إلى 122.222 درهم.

و8   7 وبهذا فقد تم تعدول البند 

في  للشركة  األسا�سي  القا ون  من 

صيغته الجدودة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 115159 

بتاريخ 3 وو يو 2221.

211 P

STE GEO ENVIROSCOP

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 15 شارع 

األبطال شقة 4 أكدال الرباط

تصفية الشركة

1 -  بمقت�سى محضر عرفي مسجل 

بالرباط بتاريخ 11 مارس 2221 تقرر 

ما ولي :

 STE GEO  : الشركة  تصفية 

.ENVIROSCOP

السيدة  الشركة  مصفية  تبرئة 

اعبة فاطمة.

القا وني بكتابة  تم اإلوداع    -  2

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2221 ماي   5 بتاريخ 

التجاري  السجل  ورقم   114453

.127823
للخالصة والتذكير

التسيير

212 P

STE MEDPORT
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 12.222 درهم

مقرها االجتماعي : 15 شارع األبطال 

شقة 4 أكدال - الرباط

تصفية الشركة
1 - بمقت�سى محضر عرفي مسجل 

بالرباط بتاريخ 15 مارس 2221 تقرر 

ما ولي :

 STE  : الشركة  تصفية 

.MEDPORT

تبرئة مصفي الشركة السيد آوت 

همو الحسن.

القا وني بكتابة  تم اإلوداع    -  2

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2221 ماي   5 بتاريخ 

التجاري  السجل  ورقم   114443

.124629
للخالصة والتذكير

التسيير

213 P

STE NATITRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة

وعنوان مقرها االجتماعي : أوالد 

مطاع ز قة سهل ملوية قطاع 1 رقم 

611 الطابق األول تمارة 12162 

تمارة املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري : 

133183

تأسيس
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.NATITRAV

أو  بناء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

أشغال متنوعة.

أوالد   : االجتماعي  املقر  عنوان 
1 رقم  مطاع ز قة سهل ملوية قطاع 
 12162 تمارة  األول  الطابق   611

تمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 122.222  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم مقسم كالتالي :
452 حصة   : السيدة مرية أفقير 

بقيمة 122 درهم للحصة.
122 حصة   : السيدة هند اليمني 

بقيمة 122 درهم للحصة.
حصة   452  : واجار  عمر  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 26  : أفقير عنوا ه  السيدة مرية 
مكرر ز قة آوت ملول شارع زرهون 

سوي�سي الرباط املغرب.
حي   : السيدة هند اليمني عنوا ه 
أكدال   14 رقم   6 عمارة  ابن سيناء 

الرباط املغرب.
فيال   : عنوا ه  واجار  عمر  السيد 

194 الرياحين تامسنا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة :
فيال   : عنوا ه  واجار  عمر  السيد 

194 الرياحين تامسنا املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بتمارة.
214 P

STE RAHA RAFFINEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد
وعنوان مقرها االجتماعي : املركز 

التجاري الرباط سا تر الطابق األول 
محل رقم C1.135 أكدال - الرباط 

- املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131699
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   18 في  املؤرخ 

القرارات التالية :

الذي ونص على ما   :  1 قرار رقم 

ولي :

تحويل عنوان املقر االجتماعي من 

 1 والد مطاع ز قة سهل ملوية قطاع 

الطابق األول تمارة املغرب   611 رقم 

سا تر  الرباط  التجاري  املركز  إلى 

 C1.135 رقم  محل  األول  الطابق 

أكدال - الرباط املغرب.

على ونص  الذي   :  2 رقم   قرار 

 ما ولي :

السابق  الضريبي  الرقم  إلغاء 

للعنوان والد مطاع ز قة سهل ملوية 

قطاع 1 رقم 611 الطابق األول تمارة 

املغرب.

على  ونص  الذي   :  3 رقم   قرار 

ما ولي :

تغيير غرض الشركة.

على  ونص  الذي   :  4 رقم   قرار 

ما ولي :

تعدول النظام األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية :

على  ونص  الذي   :  4 رقم   بمد 

ما ولي :

 :  عنوان املقر االجتماعي للشركة 

املركز التجاري الرباط سا تر الطابق 

 - أكدال   C1.135 رقم  محل  األول 

الرباط - املغرب.

على ونص  الذي   :  3 رقم   بند 

 ما ولي : الغرض من الشركة في املغرب 

أن  أو  يابة  لنفسها  سواء  والخارج، 

تصنيع   : أطراف أخرى أو باملشاركة 

والحلويات  والشوكوالتة  املعجنات 

للبيع في املقر، أو عن طريق اإلرسال، 

مع إمكا ية تقدوم الخدمة التوصيل، 

األشياء  بيع  مطعم،  الشاي،  غرفة 

واألدوات املتعلقة بالنشاط.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   7 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2221 تحت رقم 1213.

215 P
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STE JAIT

ش.م.م.

تأسيس شركة
-  بموجب عقد عرفي مؤرخ في   1

22 مارس 2212 تأسيس شركة ذات 

املواصفات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :

.STE JAIT : التسمية

الهدف االجتماعي :

 قل املسافرين والبضائع.

ز قة   3 رقم   : االجتماعي  املقر 

مطران خليل مطران الخميسات.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مائة ألف درهم مقسمة إلى  1222 

درهم  مائة  من  اجتماعية  حصة 

للحصة االجتماعية :

 522  : جعيط  مسعود  السيد 

حصة اجتماعية.

السيد صالح الدون جعيط : 522 

حصة اجتماعية.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  كوكيل  جعيط  مسعود 

جميع الصالحيات.

القا وني بكتابة  تم اإلوداع    -  2

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تجاري  سجل  بالخميسات 

.26381
للنسخ والبيان

الوكيل

216 P

 STE M.E.F TRAVAUX

DIVERS

ش.م.م.ش.و

قرر الجمع العام االستثنائي    -  1

املنعقد في 5 مارس 2221 :

تصفية الشركة.

مراد  الفاضلي  السيد  تعيين 

حي   14 بلوك   12 رقم  لها  مصفيا 

الجدود تيفلت.

الضبط  بكتابة  اإلوداع  تم    -  2

بالخميسات  االبتدائية  باملحكمة 

مارس   25 بتاريخ   112 رقم  تحت 

.2221
للنسخ والبيان

الوكيل

217 P

STE A&B ESPECE

ش.م.م.

تأسيس شركة

-  بموجب عقد عرفي مؤرخ في   1

ذات  تأسيس شركة   2221 أبريل   8

املواصفات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :

.STE A&B ESPECE : التسمية

الهدف االجتماعي :

تحويل األموال.

خميس  مركز   : االجتماعي  املقر 

سيدي وحيى تيفلت.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مائة ألف درهم مقسمة إلى 1222 

درهم  مائة  من  اجتماعية  حصة 

للحصة االجتماعية :

 522  : عادل  توزين  بني  السيد 

حصة اجتماعية.

السيد بني توزين بدر : 522 حصة 

اجتماعية.

بني  السيد  :عين  الشركة  تسيير 

مع  للشركة  كوكيل  عادل  توزين 

جميع الصالحيات.

القا وني بكتابة  تم اإلوداع    -  2

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   149 رقم  تحت  بالخميسات 

26 ماي 2221.
للنسخ والبيان

الوكيل

218 P

STE KHOUYA FA

توسيع الهدف االجتماعي
قرر الشريك الوحيد بتاريخ    -  1

26 فبراور 2221 :

توسيع الهدف االجتماعي للشركة 

بإضافة :

التصدور واالستيراد.

مقاول في أشغال الدوكور.

وأجزاء  مستلزمات  تجارة 

السيارات املستعملة.

الضبط  بكتابة  اإلوداع  تم    -  2

بالخميسات  االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ 3 ماي 2221 تحت رقم 169.
للنسخ والبيان

الوكيل

219 P

 STE A.S INTERNATIONAL

INVEST TRADING

السجل التجاري : 152589

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2221 ماي   26

باملواصفات اآلتية :

 STE A.S  : التسمية 

 INTERNATIONAL INVEST

.TRADING

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

مسؤولية محدودة املساهم الوحيد.

الغرض االجتماعي : 

في  سواء  والسمسرة  الوساطة 

املختلفة  الشركات  بين  التمويل 

واالستشارات  الدول  بين  وكذلك 

الترويج  استيراد وتصدور،  التجارية، 

العقاري.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بأغراض الشركة.

أم  واد  ز قة   3 شقة   69  : املقر 

الربيع أكدال الرباط.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

 122.222  : االجتماعي  الرأسمال 

حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

درهم   122 فئة  من  اجتماعية 

الشريك  من طرف  للواحدة محررة 

الوحيد السيد أبو بكر الصدقي 1222 

حصة اجتماعية.

أبو  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

بكر الصدقي كمسير للشركة الحامل 

رقم الوطنية  التعريف   للبطاقة 

A 219684 ملدة غير محددة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح وناور وتنتهي في 

كل سنة.

تم اإلوداع القا وني بكتابة ضبط 

املحكمة التجارية بالرباط واملسجلة 

بالسجل التجاري تحت رقم 152589 

بتاريخ 8 وو يو 2221.

220 P

ZEGUDOUZ
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعدول شركة
 3 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

العام  للجمع  بالرباط   2221 ماي 

 ZEGUDOUZ لشركة  اإلستثنائي 

SARL AU ش.م.م.ش.و تم ما ولي :

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة :

الصدوق  بكر  أبو  ساحة   21 من 

شقة رقم  8 أكدال الرباط إلى قطاع 

1 رقم 1316 زردال الغربية بوقنادل 

سال.

وقرر   : األسا�سي  النظام  تحدوث 

النظام  تحدوث  العام  اإلجتماع 

األسا�سي ملراعاة التعدوالت املعتمدة، 

وبالتالي سيتم تعدول املادة 4.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  لقد 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

7 وو يو  115167 بتاريخ  تحت الرقم 

.2221

221 P
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AB-ED-MAT
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى   

تم  بالرباط    2221 ماي   27 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشريك واحد.

 AB-ED-MAT SARL  : التسمية 

.AU

الهدف :

مقاول في أعمال البناء وفي أعمال 

مختلفة.

ز قة   22  : التجاري  العنوان 

 2 رقم  شقة  علي  سيدي  أكلمان 

أكدال الرباط.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

إلى  مقسمة  122.222.22درهم  في 

حصة   12222 بقيمة  1222 حصة 

للسيد  للحصة  درهم   122 بقيمة 

عبد الهادي فوزي.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الهادي فوزي مسير الشركة ملدة غير 

محدودة.

السنة املالية : من فاتح وناور إلى 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

بتمارة تحت رقم 152555 بتاريخ 7 

وو يو 2221.

222 P

S.5.R
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالدارالبيضاء   2221 ماي   25 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

.S.5.R : التسمية

الهدف :

األشغال املختلفة والبناء.

ز قة عبد   45  : العنوان التجاري 

 4 رقم  الثاني  الطابق  مفتكار  القادر 

الدارالبيضاء.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 122.222 درهم مقسمة إلى 1222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة.

التسيير : تم تعيين السيد حمدي 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  رشيد 

محدودة.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

 525297 رقم  تحت  الدارالبيضاء 

بتاريخ فاتح وو يو 2221.

223 P

T.D.5

SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالدارالبيضاء   2221 ماي   25 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

.T.D.5 : التسمية

الهدف :

األشغال املختلفة والبناء.

شارع   41  : التجاري  العنوان 

 37 رقم   7 الطابق  الزرقطوني 

الدارالبيضاء.

 الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 122.222 درهم مقسمة إلى 1222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة.

التسيير : تم تعيين السيد حمدي 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  رشيد 

محدودة.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

 524915 رقم  تحت  الدارالبيضاء 

بتاريخ 31 ماي 2221.

224 P

WATEEN
SARL AU

 حل مسبق للشركة
الجمع  محضر  ملقتضيات  تبع 

 ،WATEEN العام اإلستثنائي لشركة 

املنعقد بتاريخ 5 ماي 2221.

على  باإلجماع  املصادقة  تمت 

املقترحات اآلتية :

حل مسبق للشركة.

مصطفى  حم�سي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

تجزئة   36 رقم   : التصفية  محل 

ز قة  الدهب  واد  حي   2 هريرة  ابي 

الروماني تمارة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

ماي   31 بتاريخ   115222 تحت عدد 

.2221

225 P

ONE GROS
SARL

بمقت�سى عقد عرفي مسجل في 13 

ديسمبر 2222 تم تأسيس ش.م.م.

.ONE GROS : اإلسم التجاري

 5 شارع محمد   : املقر اإلجتماعي 

 51 شارع  اوموبل.342  بامليري  ممر 

مكرر الرباط.

النشاط :

بيع الحبوب بالجملة والتقسيط.

بيع املنتجات الغذائية.

استيراد وتصدور.

 122222.22  : الشركة  رأسمال 

درهم مقسمة إلى حصة من فئة :

واسين  بوعودة  السيد 

122222.22 درهم.

املسير : السيد بوعودة واسين.

كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2221 وناور   15 بتاريخ 

.148847

226 P

FORWARD PICTURE
بمقت�سى عقد عرفي مسجل في 17 

مارس 2221 تم تأسيس ش.م.م.

 FORWARD  : التجاري  اإلسم 

.PICTURE

املقر اإلجتماعي : الطابق 542 بناء 

لعياودة   2 إقامة سكني   C بلوك   5C

سال.

 النشاط :

السمعي  السينمائي  اإل تاج 

البصري.

إ تاج وتوزيع القطع املسرحية.

سينمائية  مهرجا ات  تنظيم 

الوطني  الصعيد  على  ومسرحية 

والدولي.

إقامة التعاون الفني مع املنضمات 

العامة والخاصة الوطنية والدولية.
 322222.22  : الشركة  رأسمال 

درهم مقسمة إلى حصة من فئة :

 322222.22 أمغار  لبنى  السيدة 

درهم.

املسيرة : السيدة لبنى أمغار.

كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2221 أبريل   28 بتاريخ 

.33277

227 P

 SOCIETE ARTOWER

MENUISERIE
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
إنشاءالقا ون  تم   ،2221 أبريل   32

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة  خصائصها كالتالي :

 SOCIETE ARTOWER : التسمية

.MENUISERIE S.A.R.L

الهدف :

أعمال النجارة

التجارة املعد ية   جارة األملنيوم، 

والبالستيكية.



عدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221)الجريدة الرسمية   12816

املالية  التجارية،  العمليات  كل 

تطوير  إلى  تهدف  التي  العقارية  أو 

الشركة.

 3331 محل   : اإلجتماعي  املقر 

تجزئة الوفاق تمارة.

املدة :  99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

في  حدد   : اإلجتماعي  املال   رأس 

522.222.22 درهم مقسمة إلى  مبلغ 

 122 حصة قيمة كل واحدة   5.222

درهم  محررة كليا.

حصص املساهمين :

ووسف  للسيد  حصة    252

الشبيهي.

أرتاور  لشركة  حصة   2522

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

واحد.

من  ابتداء   : اإلجتماعية  السنة 

فاتح وناور إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  مسيرا  عين   : التسيير   

غير  ملدة  الشبيهي  ووسف  السيد 

محددة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري بتمارة بتاريخ 2 وو يو 2221 

تحت رقم 5822.
لإلشارة والبيان

228 P

MY RIZA CASH رشكة

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة 
 3 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
قا ون  وضع  تم  بسال،   2221 ماي 

 MY RIZA CASH شركة  تأسيس 

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

تحمل  وحيد،  بشريك  محدودة 

الخصائص التالية:

 MY RIZA CASH  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القا وني  الوضع 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي :
وكيل بالعمولة.

املقر اإلجتماعي : قطاع االلفة سد 
لعياودة   186 رقم  تكركوست  اللة 

سال.
حدد   : اإلجتماعي  الرأسمل 
في  للشركة  اإلجتماعي  للرأسمال 
إلى  مقسمة  درهم   122.222.22
بقيمة  إجتماعية  حصة   1222
درهم للواحدة كلها محررة   122.22
حسب القا ون وموزعة على الشكل 

التالي :
السيد محمد ريزاني 1222 حصة 

إجتماعية.
تسيير  مهمة  أسندت   : التسيير 
الشركة للسيد محمد ريزاني ملدة غير 

محدودة.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.
تم  عليه  وبناء  لقا وني  اإلوداع 
اإلوداع القا وني باملحكمة اإلبتدائية 
تحت   2221 وو يو   3 بتاريخ  بسال، 

رقم 36744.
229 P

 FACADES MATERIEL
TRADING DWC-LLC

شركة محدودة املسؤولية خاضعة 
للقا ون اإلماراتي

املقر اإلجتماعي :  مركز األعمال 
دبي وورلد سنترال، صندوق بريد 
3923667، دبي، اإلمارات العربية 

املتحدة
السجل التجاري دبي 5562
 SUCCURSALE : FACADE

MATERIALS TRADING
املقر اإلجتماعي : 265 شارع 

الزرقطوني الطابق التاسع رقم 92 
الدارالبيضاء

السجل التجاري 525383
فتح فرع للشركة باملغرب

 تبعا ملداوالت الجمع العام بتاريخ 
شركة  شركاء   ،2221 أبريل  فاتح 
 FACADES MATERIEL TRADING
DWC-LLC  اتخذوا القرارات التالية :

باملغرب  للشركة  فرع  فتح 
 FACADES MATERIEL TRADING

DWC-LLC والتي تعمل في مجال :
اإلنشاءات  منتجات  في  تجارة   

املعد ية.
التجارة في الزجاج واملراوا.

املعد ية  املستلزمات  في  التجارة 
للمباني.

تركيب وصيا ة الزجاج واألملنيوم.
ويتواجد مقرها اإلجتماعي ب 265  
 92 رقم  التاسع  الطابق  الزرقطوني 

الدارالبيضاء.
في  املغرب  لفرع  مسيرون  تعيين 

شخص :
لبناني  رائد  الصمد  عبد  السيد 
الجنسية ويحمل جواز السفر اللبناني 

.LR1224392
لبناني  أبي  جم  مروان  السيد 
الجنسية ويحمل جواز السفر اللبناني 
 3 ملدة  ودلك   LR1525378 رقم 

سنوات.
إعطاء الصالحيات.

باملحكمة  تم  القا وني  اإلوداع 
 3 بتاريخ  الدارالبيضاء  التجارية 
وسجل الفرع بالسجل   2221 وو يو 
التجاري تحت رقم 525383 بتاريخ 3 

وو يو 2221.
املسير

لإلوداع والنشر

230 P

ARKAS  MAROC
شركة مجهولة اإلسم

رأسمالها : 982.222 درهم
املقر اإلجتماعي : 23، شارع الرشيدي 

الدارالبيضاء 
السجل التجاري : 228497

تبعا ملداوالت الجمع العام الغير 
2221، قرر  12 مارس  العادي بتاريخ 

الشركاء ما ولي :
تمدود النشاط اإلجتماعي للشركة 
البحري  األر�سي  للنقل  عميل  إلى 

والجوي.
من النظام   23 تعدول املادة رقم 
باجتماعات  واملتعلقة  األسا�سي 

الجمعية العامة.

تحيين النظام األسا�سي.

إعطاء الصالحيات.

اإلوداع القا وني تم بكتابة ضبط 

بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2221 ماي   12 بتاريخ 

.777714
الرئيس

231 P

 SKHIRATE-TEMARA

 AMENAGEMENT ET

DEVELOPPEMENT SA
شركة مجهولة اإلسم

رأسمالها : .42.222.222 درهم

املقر اإلجتماعي : مقر عمالة 

الصخيرات-تمارة شارع الحسن 

الثاني تمارة

السجل التجاري : 132597

مجلس  الجمع  ملداوالت  تبعا 

اإلدارة املنعقد  بتاريخ 7 وناور 2221، 

تقرر ما ولي :

إدارة  مجلس  أعضاء  استقالة 

الشركة .

حمزة  السيد  ومثلها   CDG

الحجوي.

السيد محمد الحفناوي.

إل جاز  الصالحيات  إعطاء 

اإلجراءات.

اإلوداع القا وني تم بكتابة ضبط  

 22 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

أكتوبر 2222 تحت رقم 127922.
ملخص قصد النشر

رئيس مجلس اإلدارة

232 P

EXPREMIUM CONSULTING

ABARKAN CARS
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 7 ماي 

تكو ت شركة ذات مسؤولية   2221

محدودة مميزاتها كالتالي :

 ABARKAN CARS  : التسمية 

.SARL
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الصفة القا و ية :ش.م.م.

الهدف : 

كراء السيارات بدون سائق.

 522.222.22 الرأسمال : حدد في 

سهم بقيمة   5222 درهم مقسم إلى 

122درهم للسهم موزعة كالتالي :

ميمو ت الفو تي 25222 سهم.

ليلى ابركان 25222 سهم.

التسيير : 

ميمو ت الفو تي.

وليلى ابركان.

اإلمضاء : 

ميمو ت الفو تي.

أو ليلى ابركان.

املدة : 99 سنة.

: دوار فدان معلي  املقر اإلجتماعي 

وردا ة الدريوش.

تم اإلوداع القا وني لدى املحكمة 

وو يو   7 اإلبتدائية بالدريوش بتاريخ 

2221 تحت رقم 64.

233 P

EXPREMIUM CONSULTING

CASHEX
SARL

تأسيس شركة
 26 مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة  تكو ت   2221 فبراور 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :

.CASHEX SARL : التسمية

الصفة القا و ية :ش.م.م.

الهدف : 

تحويل األموال والخدمات املالية.

 122.222.22 الرأسمال : حدد في 

سهم بقيمة   1222 درهم مقسم إلى 

122درهم للسهم موزعة كالتالي :

غزالن عال�سي 952 سهم.

فضمة ازضوض 52 سهم.

التسيير : 

غزالن عال�سي.

اإلمضاء : غزالن عال�سي.

املدة : 99 سنة.

روان  مركب   4  : اإلجتماعي  املقر 
كز اوة   B 71 محل   1 عمارة   4 بلوك 

طنجة.
تم اإلوداع القا وني لدى املحكمة 
ماي   18 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2221 تحت رقم 242425.
234 P

 STE. CONSTANCE
DISTRIBUTION

S.A.R.L A.U
تغيير شركة

سجل تجاري رقم 22225
التغيير  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التالية:
بناني كمون  استقالة السيد بدر 
السيد  وتسمية  كمسير  مهامه  من 
مسيرا  االدري�سي  السنتي�سي  حسن 

للشركة وللمدة غير محددة.
يعهد إمضاء الشيكات الكمبياالت 
واملعامالت البنكية إلى السيد حسن 
السنتي�سي االدري�سي أو السيد ر�سى 

السنتي�سي االدري�سي.
باملحكمة  تم  القا وني  اإلوداع 
ماي   5 بتاريخ  بالعيون   اإلبتدائية 

2221 تحت رقم 21/1432.
235 P

LOUCHAA SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة
 19 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
شركة  قوا ين  وضع  تم   2221 ماي 

باملميزات التالية :
 LOUCHAA  : التسمية 

.SERVICES SARL AU
ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
ز قة   1 رقم   : الرئي�سي  املقر 

البساتين شارع البحرية العيون.
وتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارجه.
الخدمات، تنظيم الحفالت، 

اإلستيراد والتصدور.
األشغال العامة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 

إلى  مقسمة  درهم   122.222.22

درهم   122 فئة  من  حصة   1222

موزعة كالتالي :

السيدة رباب الداه 1222 حصة.

تسير من طرف السيدة   : اإلدارة 

رباب الداه ملدة غير محدودة.

.36695 رقم   : التجاري  السجل 

بكتابة  تم  القا وني  اإلوداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت   2221 ماي   21 بالعيون بتاريخ 

رقم2221/1571.

236 P

 SOCIETE EDDAYRA

SERVICES

S.A.R.L AU

تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي بتاريخ 22 ماي 

2221 تم تأسيس شركة باملواصفات 

التالية :

EDDAYRA SERVICES : التسمية

.S.A.R.L AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة ذات الشريك الوحد.

درهم   122.222.22  : املال  رأس 

 122 1222 سهم منها ب  مقسمة إلى 

درهم.

 I مدونة الوحدة بلوك   : العنوان 

رقم 943 العيون املغرب.

النشط اإلجتماعي : 

الخدمات  وكل  املقاهي  تسيير 

املرتبطة باملقاهي واملطاعم.

التسيير : السيدة فاطمة بو ني.

باملحكمة  تم  القا وني  اإلوداع 

ماي   28 بتاريخ  بالعيون   اإلبتدائية 

2221 تحت رقم 2221/1682.

237 P

SHOPPINGNET
SARL

شوبيننت ش.م.م

في  مؤرخ  عرف  عقد  بمقت�سى 

القا ون  وضع  تم   2221 وو يو   3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات املواصفات التالية :

 SHOPPINGNET  : التسمية 

مسؤولية  ذات  لشركة   SARL

محدودة.

الهدف اإلجتماعي : 

تربية املوا�سي واملاشية.

التسويق اإللكتروني.

التقسيم   1 :رقم  املقر اإلجتماعي 

بني إزنسن شارع بير أ زاران الدشيرة 

الجهادوة.

سنة   99  : اإلجتماعية   املدة 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو 

التمدود.

وتكون من   : الرأسمال اإلجتماعي 

122.222.22 درهم.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

دوش محمد.

تربية   : الشركة  غرض  توسيع 

املاشية واألبقار.

السجل  في  التقييد  تم   : التقييد 

التجاري با زكان 9 وو يو 2221 تحت 

رقم  التحليلي  للسجل   1327 عدد 

.19713

238 P

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

KABBANI
التصفية املبكرة

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

قرر شركاء   2221 ماي   4 في  املؤرخ 

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE شركة

قدره  رأسمال  ذات   KABBANI

اإلجتماعي  ومقرها  درهم   122.222

15 شارع األبطال شقة رقم 4 أكدال 

الرباط التالي :
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للشركة  املبكرة  التصفية 

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

.KABBANI

تعيين السيد وزيدي علوي هاشم 

املصفي للشركة.

كمكان  الشركة  مقر  تحدود 

للتصفية.

وقد تم اإلوداع القا وني باملحكمة 

التجارية للرباط بتاريخ 2 وو يو 2221 

تحت رقم 115272.

239 P

 NEW COM AFRICA

HOLDING
RC : 152547

تأسيس شركة مساهمة
الصفة القا وني شركة مساهمة

بمقت�سى القا ون األسا�سي املؤرخ 

تأسيس  تقرر   2221 ماي   7 بتاريخ 

 NEW COM اسم  تحمل  شركة 

خاصيتها   AFRICA HOLDING

كالتالي :

 NEW COM AFRICA  : التسمية 

.HOLDING

الهدف :

باملغرب  نشاطها  تمارس  الشركة 

وخارجه.
املحتوى  إ تاج  الصحفي،  النشر 

التحريري، الرقمي والسمعي البصري.

استراتيجية  في  اإلستشارات 

الدعاوة  محفظة  وإدارة  اإلتصال 

والرعاوة وتنظيم الحدث.

إنشاء املوقع االلكتروني والتطبيق 

ووسائل توزيع األخبار األخرى.

حدث، إعالن.

في  واإلستشارات  التواصل 

والتحرير  اإلتصال  استراتيجية 

والتطوير اإلعالمي.

وسيلة،  بأي  الشركة،  مشاركة   

في أي عملية قد تتعلق بالغرض منها 

عن  طريق إنشاء شركات جدودة أو 
األسهم أو حقوق  االكتتاب أو شراء 

الشركات أو اإل دماج أو غير ذلك.

العمليات،  جميع  أعم،  وبشكل 

التجارية  طبيعتها،  كا ت  مهما 

واملنقولة  والحرفية  والصناعية 

والعقارية، املتعلقة باألشياء املذكورة 

أخرى مماثلة أو  أعاله أو بأي أشياء 

من املحتمل أن تفضل،  ذات صلة، 

الهدف  بشكل مباشر أو غير مباشر، 

أو  امتدادها  أو  لشركة  تتبعها  التي 

تطويرها.

الشركة  مقر   : اإلجتماعي  املقر 
زاوية شارع   : حدد في العنوان التالي 

أحمد بن عبد النبي وشارع زرهون، 

السوي�سي الرباط.

املدة القا و ية : تأسست الشركة 

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النهائي لها.
رأسمال   : اإلجتماعي  الرأسمال 

 1.222.222 مبلغ  في  حدد  الشركة 

 122 من  سهم   12.222 إلى  قسمت 

ويمثل  كليا  دفع  سهم  لكل  درهم 

مساهمة أ جزت  قدا لفائدة الشركة 

هذه األسهم مدفوعة بنسبة 62 %.

الشركة  ودور   : اإلداري  املجلس 

مجلس إدارة مكون من ثالثة مدورين.

السيد عمر املريني الذهبي الرئيس 

ا فا  بطماريس  القاطن  العام  املدور 

النواصر  بوعزة،  دار   ،19 فيال   ،3

مغربي  املغرب،  الدارالبيضاء 

مارس   12 بتاريخ  مزداد  الجنسية 

رقم  الوطنية  للبطاقة  حامل   1968

.K164474

مدور  صادوق  وحيا  السيد 
املنطقة   ،8 رقم   ،3 القاطن بمباركة 

مغربي  مراكش،  أكدال  السياحية، 

9  وفمبر  بتاريخ  مزداد  الجنسية 

رقم  الوطنية  للبطاقة  حامل   1988

.BE818621

مدور،  بر ون  حسان  السيد 

املدونة   ،181 رقم  فيال  القاطن 

الدارالبيضاء،  بوسكورة  الخضراء 

 29 بتاريخ  مزداد  الجنسية  مغربي 

للبطاقة  حامل   1962 أغسطس 

.B1383348 الوطنية رقم

بالسجل  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط ووم 7 وو يو 2221 تحت رقم 

.152547

240 P

AYAGO IMPORT
SARL AU

إعالن تعدوالت بالشركة
 922 الشركة  حصص  تفويت 

حصة من السيد السعيد اداش إلى 

السيدة حسناء اداش.

بالتالي تفويت 922 حصة للسيدة 

حسناء اداش.

اداش  السعيد  السيد  استقالة 

السيدة  وتعيين  الشركة  تسيير  من 

حسناء اداش مسيرة جدودة للشركة.

تغيير نشاط الشركة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط  التجارية  املحكمة  لدى 

.115325

241 P  

TRANS S F N D
SARL AU

إعالن  تأسيس شركة
TRANS S F N D : اسم الشركة

.SARL AU

الهدف اإلجتماعي :

مقاول  قل البضائع التي تعادل أو 

تفوق حمولتها املعتمدة 15 طنا.

النقل الحضري.
املقر اإلجتماعي : رقم 136 الطابق 
القاهرة  ز قة   4 رقم  شقة  الثاني 

كومطراف 1 تمارة.
122.222 درهم  رأسمال الشركة: 

 1222 الدون  متفكر سيف  مقسمة 

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة.

التسيير : متفكر سيف الدون.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.133265

242 P

ISMANTE ADAM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم
تأسيس شركة

 19 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  عودة  بعين   2221 ماي 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات التالية :
.ISMANTE ADAM : التسمية 

 1 رقم  املحل   : اإلجتماعي  املقر 
زعير،  اوالد  تجزئة   ،1441 العمارة 

عين عودة تمارة.
الهدف : 

بيع مواد البناء.
 قل البضائع.

أشغال البناء وأشغال مختلفة.
بمبلغ  حدد   : الشركة  مال  رأس 
 1222 درهم مقسمة على   122.222
الواحدة  الحصة  قيمة  حصة 

122درهم ومتلكها :
السيد عزوز العزري.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

عزوز العزري.
سجلت الشركة بالسجل التجاري 
للمحكمة اإلبتدائية بتمارة تحت رقم 

.133259
243 P

WATTDESTOCK
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

رأسمالها : 12.222 درهم
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي حرر بالرباط 
وضع  تم   2221 فبراور   23 بتاربخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القا ون 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد باملميزات التالي:
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WATTDESTOCK : التسمية

.SARL AU

 8 رقم  شقة   32  : الرئي�سي  املقر 

شارع أحمد الوكيلي حسان الرباط.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

122حصة  12.222 درهم مقسم إلى 

بقيمة 122درهم للحصة الواحدة.

الهدف اإلجتماعي :

والطاقة  الشمسية  األلواح  تاجر 

الشمسية أو طاقة الرياح.

: عين السيد احمد ملين  التسيير 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

تكوين  أجل  من   %  5  : األرباح 

رصده  وتم  الباقي  قا وني  احتياطي 

تبعا لقرار الجمع العام.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح وناور 

وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ما 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

تسجيلها بالسجل التجاري.

سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  الرباط  ملدونة  التجاري 

.152593

244 P

SBITI PREMIUM SERVICE

SARL AU

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2221، قرر  أبريل   19 املنعقد بتاريخ 

الشريك الوحيد ما ولي :

ليصبح  الشركة  تسمية  تغيير 

كالتالي :

 V.A.C VALUE ASSISTANCE

.CENTER SARL AU

تحيين القا ون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

اإلبتدائية بسال بتاريخ 4 وو يو 2221 

تحت رقم 474.

245 P

LAMACONSEIL
SARL

 12RUE SABRI BOUJMAA 1

 ER ETAGE APPT N° 620300

CASABLANCA

RC : 339143

DISSOLUTION
الشركة  شركاء  قرر 

26  وفمبر  بتاريخ   LAMACONSEIL

2222 ما ولي :

من  الحل املسبق للشركة ابتداء 

هذا التاريخ.

طاغية  املهدي  السيد  تعيين 

الساكن ب اوت عمر دمنات كمصفي 

للشركة.

للشركة  التصفية  مكان  تحدود   

صبري  شارع   12 التالي  بالعنون 

بوجمعة الطابق األول الشقة رقم  6 

22322 الدارالبيضاء.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  لقد 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2221 ماي   31 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت عدد 782455.

246 P

PIECES EL BAROUDI
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2221 ماي   31

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات الخصائص التالية :

 PIECES EL  : التجاري  اإلسم 

.BAROUDI

:شركة محدودة  الشكل القا وني 

املسؤولية بشريك وحيد.

النشاط اإلجتماعي :

تجارة في لوازم السيارات.

درهم   122.222  : الرأسمال 

لفائدة  حصة   1222 إلى  مقسمة 

السيد  ورالدون البارودي.

املدة : 99 سنة .

املقر اإلجتماعي : شارع أحمد ر�سى 

19 حي النهضة  22 عمارة  كدورة رقم 

الرباط.

بواسطة  الشركة  تسيير   : املسير 

السيد  ورالدون البارودي.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  لقد 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2221 وو يو   9 بالرباط بتاريخ 

رقم السجل التجاري 152621.

247 P

C H TELECOM

SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2222 ماي   24 بتاريخ  بالرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

.C H TELECOM : التسمية

الهدف اإلجتماعي : تثبيت شبكات 

اإلتصاالت.

رأسمال الشركة : 122222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة :

بلمجدوب  عادل  السيد 

1222حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الـتأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

31ديسمبر من كل سنة ما  وناور إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

كريم  أحمد  قيسارية   25  : املقر 

وعبد  السالوي  عمر  ز قة  زاوية 

الرحمان الشنقيطي قبيبات العكاري 

الرباط.

املسير : السيد عادل بلمجدوب.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.144785

248 P

KORAY SHOP
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2221 ماي   25 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
.KORAY SHOP : التسمية

شراء  بيع،   : اإلجتماعي  الهدف 
وتوزيع املالبس.

 رأسمال الشركة : 122222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة :
 752 كابابييك  كوراي  السيد 

حصة.
 252 صردال   صابان  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما   31 وناور إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
تجزئة العرصات سال رقم   : املقر 

556 طرق املهدوة املحل رقم 1 سال.
 املسير : السيد كوراي كابابييك.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
33843 باملحكمة اإلبتدائية بسال.

249 P

STE. ILI-LIFE
بتاريخ  املؤرخ  املحضر  بموجب 
العام  الجمع  قرر   2221 ماي   12
الوف  اولي  لشركة  اإلستثنائي 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
والكائنة  درهم   32222.22 رأسمالها 
ا فا   94 رقم  جوريس  جون  بز قة 
اتخاد القرارات التالية  الدارالبيضاء 

بالترا�سي واإلجماع.
قفل وتصفية الشركة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

 4 وو يو 2221 تحت رقم 781315.
250 P
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STE. ETAPRINT
SARL

شركة  لشركاء  العام  الجمع  قرر 

بالرباط  املنعقد   ETAPRINT

رأسمالها   2221 أبريل   28 بتاريخ 

 5 أمل  عنوانها  درهم   122.222.22

رقم 324 ح.ي.م الرباط ما ولي :

للشركة:  اإلجتماعي  املقر  تحويل 

ح.م.ي الرباط   324 رقم   5 من أمل 

واد  حي  ملصابني  تجزئة   31 رقم  إلى 

الذهب تمارة. 

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   27 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

2221 تحت رقم 133229.

251 P

IGHIR GAZ
S.A.R.L

إيغير غاز 

ش.م.م

ش.م.م برأسمال 122.222.22 درهم

عمارة أكدال أوطو، ساحة األمم 

املتحدة أكدال الرباط

I.C.E N°222.822.995.222.257

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

بالرباط  واملسجل   2221 ماي   12

وضع  تم   ،2221 ماي   24 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القا ون 

املسؤولية خصائصها كالتالي :

التسمية : إيغير غاز ش.م.م.

الشركاء :

السيدة السعيد سميرة، ب.و عدد 

.BE673.291

العلي،ب.و  عبد  اولحيان  السيد 

.A747.134 عدد

السيدة اولحيان منال، ب.و عدد 

.A749.213

عدد  واسر،ب.و  اولحيان  السيد 

طرف  من  ممثل  قاصر،   AG 424

ب.و  محمد  اولحيان  السيد  والده 

.A261.272 عدد

أهداف الشركة :

تسويق الغاز السائل.

أكدال  عمارة   : اإلجتماعي  املقر 

أكدال  املتحدة  األمم  ساحة  أوطو، 

الرباط.

من تاريخ  املدة : 99 سنة ابتداء 

الشركة بالسجل التجاري.

درهم   122.222  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1.222 إلى  مقسمة 

الشركاء  بين  موزعة  درهم   122

بمعدل 522 حصة  للسيدة السعيد 

سميرة  و166 حصة لكل من السادة 

اولحيان عبد العلي ومنال وياسر.

اولحيان  السيد  عين   : التسيير 

لتمثيل   A261.272 محمد ب.و عدد 

محددة  غير  ملدة  الشركة  وتسيير 

تبعا  الصالحيات  كافة  إعطائه  مع 
القا ون  من  وتبعه  وما   15 للفصل 

األسا�سي.

السنة اإلجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.

األرباح : 5 % مخصصة لإلحتياطي 

القا وني، والباقي وقسم على الشركاء 

حسب حصصهم.

تسجيل  تم   : التجاري  السجل 

ملدونة  التجاري  بالسجل  الشركة 

الرباط تحت عدد 152.623.
مقتطف وبيان لإلشهار

252 P

TEMA WOOD
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

وضع قا ون أسا�سي   2221 ماي   18

التي  املسؤولية  محدودة  لشركة 

تحمل الخصائص التالية :

 TEMA WOOD SARL : التسمية

.AU

عقبة  ولد  دوار   : الرئي�سي  املقر 

تمارة.

النشاط :

واستيراد  بيع  تجارة  شراء   

األخشاب. 

الرأسمال : 122.222 درهم .

الشركة  إدارة  وتم   : التسيير 

ابراهيم  السيد  قبل  من  وإدارتها 

عنابي ملدة غير محدودة.

وو يو   7 بتاريخ  القا وني  اإلوداع 

في  األولى  الدرجة  محاكم  في   2221

تمارة تحت رقم 1255.

رقم السجل التجاري : 133323.

 253 P

A2GI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

بمقت�سى عقد عرفي الجمع العام 

6 أبريل 2221 قرر الشركاء ما ولي : 

إلى  للشركة  اإلجتماعي  املقر   قل 

 5 الشقة   3 مكدور  إقامة  العنوان 

ز قة جعفر الصدوق أكدال الرباط.

استقالة املدور وتعيين السيد علي 

اجدورة مدور الشركة.

تمدود نشاط الشركة.

التجارية  املحكمة  عن  الصادر 

بالرباط تحت رقم التقييد بالسجل 

امللف  وضع  رقم   139761 التجاري 

.114859

254 P

BEN HEALTH
SARL A.U

 27 بموجب العقد املؤرخ بتاريخ 

ماي 2221 وضعت قوا ين الشركة .

اإلسم اإلجتماعي : بين هيلت.

الهدف :

وأجهزة  معدات  إصالح 

املستشفيات.
مكرر   242 رقم   : املقر اإلجتماعي 

حي النهضة إضافي 1 الرباط.

الححص : جميع الحصص  قدوة 

درهم للمشارك   122222.22 قدرها 

املنفرد السيد بنسعيد بدر.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

املشارك املنفرد بنسعيد بدر.

اإلوداع القا وني : لقد تم اإلوداع 

التجارية  املحكمة  لدى  القا وني 

تحت   2221 وو يو   9 بالرباط بتاريخ 

عدد 152629.

255 P

PLEXI-LED
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجتماعي : 63، ز قة 3 تجزئة 

املسارة، عين الشق، الدارالبيضاء.

املساهمين  ملداوالت  طبقا 

املجتمعين بالجمع العام الغير العادي 

بتاريخ 31 ديسمبر 2222 قد تقرر ما 

ولي :

 ،63 التصفية  مكان  تعيين 

الشق،  عين  املسارة،  تجزئة   3 ز قة 

الدارالبيضاء.

غير  ملدة  تصفية  كمأمور  تعيين 

محدودة.

القا ون  من   42 للبند  تبعا 

األسا�سي مع كل الصالحيات للتصرف 

باسم ولصالح الشركة السيدة مريم 

القاطنة  محبوب، مغربية الجنسية، 

ب 68، تجزئة مونى، ز قة 21،إ ارة 1، 

رقم بطاقة  عين الشق الدارالبيضاء 

.BE202118 التعريف الوطنية

بكتابة  القا وني  الوضع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2221 وو يو   8 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 781715.
قصد النشر

256 P

 MOURAD COMPTABILITE

 CONTROL ET AUDIT

BLUZELLE CONSULTING
قرار تعدول شركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ 26 أبريل 2221، تقرر ما ولي :

من  الشركة  مال  راس  تخفيض 

122.222 درهم إلى 12.222 درهم.
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من  الشركة  اسم  تغيير 
 MOURAD COMPTABILITE
 CONTROL ET AUDIT BLUZELLE

.CONSULTING
 22579 رقم  التجاري  السجل 

باملحكمة االبتدائية بسال.
 6 بتاريخ   472 رقم  إوداع  تحت 
االبتدائية  باملحكمة   ،2221 وو يو 

بسال.
257 P

MER STIVAN
SARL AU

سجل تجاري ملكناس رقم 52227
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : دوار إدريس أوحمو، 
جحجوح الحاجب

قفل التصفية
العام  الجمع  محضر  إثر  على 
ماي   31 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي، 

2221 بالحاجب، تقرر ما ولي :
للشركة  اإلرادوة  التصفية  قفل 

وحذفها من السجل التجاري.
تبرئة املصفي السيد فتاح رشيد 

.DN11648 رقم بطاقته
كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 
رقم  تحت   ،2221 وو يو   9 بتاريخ 

.197
258 P

SAHEL AGRO
  شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
 رأس مالها 1.222.222 درهم

الكائنة بتجزئة رقم 129؛ املنطقة 
الصناعية بلدوة الساحل إقليم 

سطات
ملخص محضر الجمع العام 

اإلسثتنائي للشركة
العام  الجمع  إطار  في   .1
 SAHEL AGRO لشركة  اإلسثتنائي 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
املنعقد بتاريخ 18 ماي 2221 الكائنة 

بتجزئة رقم 129، املنطقة الصناعية 

بلدوة الساحل إقليم سطات ، تداول 

مسا هموا الشركة باإلجماع ما ولي :

تفويت الحصص؛

والسابع  السادس  البند  تعدول 

من القا ون األسا�سي للشركة ؛

استقالة املسيرة رميدي وامنة؛

تعيين مسير جدود السيد رشدي 

بكور؛

عشر   الثالث  البند  تعدول 

والسادس عشر من القا ون األسا�سي 

للشركة ؛

للشركة  القا وني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة؛

تعدول القا ون األسا�سي للشركة.

تم اإلوداع القا وني للشركة لدى 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

ببرشيد.

في 9 وو يو 2221  تحت رقم 729.

259 P

TRAPACO
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعيين مسير تبعا لوفاة املسير
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

ذات  شركة   TRAPACO لشركة 

رأسمالها  محدودة  مسؤولية 

بالدار  مقرها  درهم،   2.422.222

لباتول  السكني  املجمع   17 البيضاء 

بالسجل  املسجلة  ليساسفة، 

بتاريخ   98249 رقم  تحت  التجاري 

12 ماي 2221، ما ولي :

على إثر وفاة املسير مدون محمد، 

مدون  تعيين كمسيرون السيدة ملياء 

والسيدة سامية مدون، اللتان تلزمان 

الشركة بتوقيعهما املنفصل.

تعدول  السابقة،  للقرارات  تبعا 

األسا�سي  النظام  من   39 املادة 

للشركة.

كاتبة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 

للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   ،2221 ماي   25 ووم  البيضاء 

رقم 779632.
بمقت�سى بيان ومقتطف

260 P

KAPSET AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة

شريك وحيد

املؤرخ  عرفي،  عقد  بموجب 

بالدارالبيضاء،   2221 ماي   31 في 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تكمن  وحيد،  شريك  محدودة، 

مميازتها في ماولي :

التسمية : KAPSET AGRI، شركة 

شريك  محدودة،  مسؤولية  ذات 

وحيد.

الدارالبيضاء   : اإلجتماعي  املقر 

131، شارع أ فا، إقامة أزور، مكتب 

رقم 11 - ب.

األهداف اإلجتماعي :

وبيع وتأجير جميع األرا�سي  شراء 

واألغنام  األبقار  تربية  الزراعية، 

واملاعز والدواجن بأ واعها.

وصيا ة  وتطوير  وتشغيل  تركيب 

خالوا النحل.

شراء، بيع، تجارة، تسويق، عمولة 

األسمدة،  النباتات،  البذور،  البذور، 

الصحة  املبيدات،  السماد الطبيعي، 

النباتية، اآلالت واملعدات الزراعية.

وإعادة  التحريج  عمليات  جميع 

التحريج وتسويق املنتجات منها

وصيا ة  وتركيب  وتخطيط  بناء 

وإصالح البيوت البالستيكية للنباتات 

املختلفة.

الخضوع ألي سوق عام أو خاص.

املشاركة في أي مزاد عام أو خاص.

االستحواذ على حصة عن طريق 

املساهمة أو اال دماج أو شراء األسهم 

أو أسهم الشركة أو حصص الفائدة 

ألي عمل أو شركة ذات غرض مماثل 

أو ذي صلة.

العمليات  جميع  عامة،  وبصفة 

التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر 

أو غير مباشر باألشياء املذكورة أعاله 

إلى  العمليات  هذه  تؤدي  أال  بشرط 

تعدول الطابع املدني للشركة

الشريك :

الحامل  كتاني  العرب  عز  السيد 

.B47479 للبطاقة الوطنية رقم

املسير الوحيد للشركة   : التسيير 

الحامل  كتاني  العرب  عز  السيد 

.B47479 للبطاقة الوطنية رقم

 99 املدة : مدة الشركة، تحدد في 

سنة إبتداًء من تاريخ اإلوداع بكتابة 

الضبط لدى املحكمة التجارية.
درهم   12.222  : رأسمال الشركة 

 122 حصة بقيمة   122 مقسمة إلى 

درهم.

السيد هشام كتاني : 122 حصص 

اجتماعية.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

غاوة 31 دجنبر.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ذلك بتاريخ  التجارية بالدارالبيضاء، 

29 وو يو 2221 تحت عدد 781822.

261 P

KAPTURE AGENCY
SARL AU

 5 في  املؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

ماي 2221 بالدار البيضاء تم تأسيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

في  مميزاتها  تكمن  الوحيد،  الشريك 

ما ولي :

.KAPTURE AGENCY : التسمية
أوت  ز قة   ،23  : االجتماعي  املقر 

الدار  ووسف،  موالي  شارع  ورير 

البيضاء.

الهدف االجتماعي :

أو  الوطن  داخل  الشركة  هدف 

خارجه، هو :

وإ تاج  إدارة  خالل  من  الحدث 

جميع أ واع األحداث.

تسويق  خدمة  أي  وإ تاج  إدارة 
رقمية.
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وتطبيقات  الويب  مواقع  إنشاء 

الهاتف املحمول.

أي  البصري،  السمعي  اإل تاج 

األفالم،  الفورية،  اإلعال ات  تحقيق 

املؤس�سي،  الفيدوو  املسلسالت، 

التصميم  اإلوداع،  التصوير، 

العالمة  محتوى  الجرافيكي، 

التجارية، وما إلى ذلك.

العامة،  العالقات  إ تاج  إدارة، 

وجميع خدمات  التأثير  استيراتيجية 

وسائل اإلعالم الصحفية، اإلذاعية، 

التلفزيو ية.

االستراتيجية،  في  االستشارات 

التسويق وإدارة املشاريع.

بكل  القيام  عامة  وبصفة 

والصناعية  التجارية  العمليات 

واملتعلقة  والعقارية  واملالية 

باملنقوالت املرتبطة بشكل مباشر أو 

غير مباشر باألنشطة املذكورة أعاله، 

الشركة  تنمية  في  تساهم  التي  أو 

وتوسيعها.

تشاح،  أ اس  السيد   : الشريك 

بتاريخ  املزداد  مغربية،  جنسية  من 

بالدار  القاطن   ،1988 سبتمبر   16

نسيم  إقامة  نسيم،  حي  البيضاء 

والحامل للبطاقة   ،453 إسالن رقم 

:BK339290 الوطنية رقم

املسيرون :

ملدة  التسيير  مهام  أسندت 

تشاح،  أ اس  للسيد  محددة،  غير 

رقم  الوطنية  للبطاقة  والحامل 

.BK339290

 99 الشركة  مدة  حددت   : املدة 

بالسجل  تسجيلها  من  وذلك  سنة، 

التجاري.

رأسمال الشركة : 12.222 درهم، 

تمثل 122 حصص اجتماعية بقيمة 

122 درهم للحصة الواحدة :

 122 تشاح  أ اس  السيد 

الحصص.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

بتاريخ فاتح  التجارية بالدار البيضاء 

وو يو 2221، تحت رقم 782582.

262 P

QUALEEX 
 SARL AU 

RC : 242883

القرارات  محضر  بموجب 

الوحيد،  للشريك  العادوة  الغير 

أبريل   15 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2221، قد تم اتخاذ القرارات التالية:

للشركة  املسبقة  التصفية 

QUALEEX ؛

تعيين مصفي للشركة السيد مراد 

املحجوبي، الحامل للبطاقة الوطنية 

رقم PX809153 ؛

الدارالبيضاء    : التصفية  مقر 

كاليفور يا،   442 رقم  تجزئة األفاق، 

عين الشق، الطابق 2.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

8 وو يو 2221 تحت عدد 781755.         

263 P

SEFFIR TRAVAUX
SARL AU

مسجل  أساس  بمقت�سى  ظام 

بالرباط   ،2221 مارس   16 بتاريخ 

املسؤولية   ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

.SEFFIR TRAVAUX : التسمية

األلومنيوم،  :  جارة  الهدف 

أعمال  الحدود،  أعمال  الخشب، 

مختلفة.

عبد  ز قة   : التجاري  العنوان 

الهادي الصقلي رقم 25 قطاع الو ام 

العياودة، سال.

الرأسمال : حدد في 12.222 درهم 

 122 122 حصة بقيمة   مقسمة إلى 

درهم للحصة لصالح السيد واسين 

سفير.

: تم تعيين السيد واسين  التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  سفير 

محدودة.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقيييد  تم 

 31 بتاريخ   33787 رقم  تحت  بسال 

ماي 2221.

264 P

STE HIBA GOURMAND
SARL AU

تغيير النشاط االجتماعي للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

مسجل بتاريخ 14 ماي 2221، بالرباط 

 HIBA GOURMAND قررت شركة 

جزار  إلى  االجتماعي  نشاطها  تغيير 

مجبنة  شواوة،  بالتقسيط، 

.CHARCUTIER شاركوتري

لدى  التغيير  هذا  إوداع  تم  قد 

تحت  بتمارة  االبتدائية  املحكمة 

الرقم 5874 بتاريخ 9 وو يو 2221.

265 P

 SOCIETE DE PROMOTION

D’ALIMENT MODERNE

SOPROMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 5.322.222 درهم

املقر االجتماعي

الحي الصناعي تمارة ص.ب 4232    

الرقم الضريبي : 3375141 

 السجل التجاري رقم 27697

استمرار الشركة
االحتفاظ باملسيرون

شركة  في  الشركاء  قرر   : أوال 

العام  الجمع  في   SOPROMAL

   2221 ماي   26 بتاريخ  املنعقد 

االحتفاظ بالسادة :  

محمد بوفتيلة ، مغربي الجنسية، 

بلوك ف   5 قطاع   ، القاطن بالرباط 
رقم 13 حي الرياض 

مغربي  ريا�سي،  الرحمان  عبد 

حي  بالرباط،  القاطن  الجنسية، 

يعقوب املنصور 139 أمل 4.

غير  ملدة  للشركة  كمسيرون 

محدودة.

شركة  في  الشركاء  قرر  ثا يا: 

العام  الجمع  في   SOPROMAL

عدم   ،2221 ماي   26 املنعقد بتاريخ 

كون  من  الرغم  على  الشركة  فسخ 

األموال الذاتية أصبحت تقل عن  ربع 

الرأسمال االجتماعي.

القا وني  اإلوداع  تم   : ثالثا 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

8 وو يو 2221 تحت رقم 115229.
ملخص من أجل النشر

266 P

ZAMI AUTOMOBILE

 SARL AU

استثنائي  عام  جمع  بمقت�سى 

قرر   .2221 وو يو   2 حرر في الرباط 

 ZAMI للشركة  الوحيد  الشريك  

ذات  ش.م.م   AUTOMOBILE

الشريك الوحيد ما ولي :  

طرف  من  حصة   122 تفويت 

السيد ازمي الحسين إلى السيد ازمي 

واسر. 

استقالة السيد ازمي الحسين من 

منصبه كمسير للشركة.

كمسير  واسر  ازمي  السيد  تعيين 

وحيد للشركة.

من  و13    ،7  ،6 املواد  تعدول 

القا ون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

وو يو   9 بتاريخ  رقم115287  تحت 

.2221

267 P
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دووان األستاذ محمد كريم دوليزال

موثق بالدار البيضاء

465 شارع السفير ابن عائشة، الطابق الرابع

الهاتف : 2522422558

الفاكس : 2522422559

STE LE 16EME ANGLE
SARL

تأسيس شركة
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ محمد كريم دوليزال املؤرخ 
تم وضع القا ون   ،2221 ماي   26 في 
الخصائص  ذات  للشركة  األسا�سي 

التالية :
 LE 16EME ANGLE  : التسمية 

.SARL
مومن  سيدي   : االجتماعي  املقر 

رقم 2213 الدار البيضاء.
 : االجتماعي  االجتماعي  الهدف 
أعمال  واستغالل  وشراء  تأسيس 

البناء.
اإلنعاش العقاري.

جميع  واستغالل  وشراء  تأسيس 
املؤسسات التي لها  فس الهدف.

العمليات  جميع  العموم  وعلى 
املتعلقة  مباشرة  والغير  املباشرة 

بالهدف االجتماعي للشركة.
املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.
الحصص : 122 حصة اجتماعية 

مسجلة كالتالي :
 5222 شعبان  محمد  السيد 

درهم.
السيد محمد العالم 5222 درهم.

املجموع : 12.222 درهم.
وحدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 12.222 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
حصة   122 إلى  مقسم  درهم 
اجتماعية قيمة كل حصة 122 درهم 
محررة ومسجلة جميعها على الشكل 

التالي :
حصة   52 السيد محمد شعبان 

اجتماعية.
حصة   52 العالم  محمد  السيد 

اجتماعية.
املجموع : 122 حصة.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محمد  السيد  طرف  من  محددة 

العالم  محمد  والسيد  شعبان 

كمسيران للشركة.

عقودها  جميع  في  الشركة  تلتزم 

محمد  للسيد  املسترك  بالتوقيع 

شعبان والسيد محمد العالم.

تم تقييد الشركة باملركز الجهوي 

لالستثمار بالدار البيضاء ووم 3 وو يو 

2221، تحت رقم 525513.

268 P

DAYTONA PATISSERIE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

تأسيس  تم  البيضاء  بالدار 

شركة تحمل الصفات التالية بالدار 

البيضاء 22 أبريل 2221.

الصفة   : االجتماعي  اللقب 

املسؤوليات  ذات  شركة   : القا و ية 

املحدودة من شريك واحد.

الغرض   : االجتماعي  الهدف 

الشركة في كل من املغرب و الخارج:

الطعام  خدمات  متعهد حفالت، 

و/ تصنيع  االستقبال،  ومنظم 

املعجنات،  منتجات  تسويق  أو 

املنتجات الغذائية، تنظيم الحفالت، 

املؤتمرات، واملهرجا ات. 

املخابز  منتجات  تصنيع 

واملعكرو ة.

املالية  املعامالت  جميع  وعموًما، 

أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  العقارية 

من  أو  الشركة  بموضوع  مباشر  غير 

بما  مصالحها،  تحابي  أن  املحتمل 

أشكاله  بجميع  التعاون  ذلك  في 

أو  الشركات  أو  املعامالت  مع جميع 

أو  مماثل  كائن  لديها  التي  الشركات 

ملحق.    

درهم    12.222   : املال  رأس 

مقسمة إلى 122 حصة من فئة 122 

درهم للحصة.

 DAYTONA الشركة 

PATISSERIE املمثلة من طرف السيد 

ووسف الطلبة :  122 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 دجنبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

33 شارع حسن   : املقر االجتماعي 

الصغير ملتقى ز قة دا جو مكتب رقم 

4 - الدار البيضاء

التسيير :   ووسف الطلبة.

املحكمة  في  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء.

رقم السجل التجاري 524527.

269 P

LA CENTRALE 

DU MATERIEL 

 ET D’EQUIPEMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

برأسمال : 522.222 درهم

25، شارع دوكسمود، الطابق االول، 

الشقة 2، بنجدوةـــ الدار البيضاء، 

املغرب

رقم السجل التجاري : 388225

استثنائي  عام  جمع  بمقت�سى 

قرر   2221 مارس،   31 في  مؤرخ 

الوحيد،  الشركة  رأسمال  صاحب 

السيد دماك محمد، ما ولي :

تعدول االسم االجتماعي للشركة 

 TEAM NEGOCE« ليصبح كما ولي 

 : MAROC« SARL AU

الحالي  االجتماعي  املقر  تحويل 

دوكسمود،  شارع   ،25 من  للشركة 

بنجدوةـــ   ،2 الشقة  االول،  الطابق 

 ،169 إلى سا ية بادوة  الدار البيضاء 

عمارة   ،513 رقم  الخامس،  الطابق 

ب، تقاطع شارع اوت با عمران وشارع 

البيضاء،  الدار  الخامس،  محمد 

املغرب.

ليصبح  الشركة  غرض  تعدول 

غرض الشركة بشكل مباشر أو غير 

مباشر في املغرب وفي جميع بلدان :

األجهزة  وتوزيع  وتصدور  استيراد 

املنزلية الصغيرة واملتوسطة والكبيرة؛

املنتجات  وتصدور  استيراد 

الغذائية  واملنتجات  الغذائية 

الزراعية؛

جميع  وتوزيع  وتصدور  استيراد 

األجهزة واملعدات ومواد البناء؛

أصناف  وتصدور  استيراد 

املنسوجات واملالبس واألحذوة؛

ممارسة نشاط الوكيل أو املمثل 

السلع  جميع  لتسويق  الوسيط  أو 

املذكورة أعاله؛

املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 

واملالية  والصناعية  التجارية 

بشكل  املتعلقة  والعقارية  واملنقولة 

مباشر أو غير مباشر باألشياء املذكورة 

أعاله أو التي قد تعزز تطوير الشركة.

تحدوث النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القا وني  االوداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

2 وو يو2221 تحت رقم 782859.

270 P

 FB ACADEMIE

INTERNATIONAL 

DE BEAUTE
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 7 ماي 

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2221

تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :
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 FB ACADEMIE  : التسمية 

.INTERNATIONAL DE BEAUTE

.SARL : الصفة القا و ية

التجميل   : االجتماعي  الهدف 

مدرسة الحالقة والتجميل.
درهم   22.222  : رأسمال الشركة 

مقسمة إلى 222 حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة.

الشكل  على  الشركاء  بين  موزعة 

التالي :

 122 بودخيل  فاطمة  السيدة 

حصة.

 122 بودخيل  نعيمة  السيدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : 15 شارع اآلبطال 

الطابق الثاني أكدال   8 الشقة رقم 

الرباط.

املسيرة : السيدة فاطمة بودخيل.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.152529

271 P

CHANBA
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2221 28 ماي 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص  تحمل  والتي  وحيد 

التالية :

.CHANBA : التسمية

.SARL AU : الصفة القا و ية

الهدف االجتماعي : مقاول تنظيف 

املحالت واملخازن والشقق.

أعمال البستنة وأعمال مختلفة.
رأسمال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة، موزعة 

بين الشركاء على الشكل التالي :

السيد محمد فاروق شنبة 1222 
حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة رقم 4 أكدال، الرباط.
فاروق  محمد  السيد   : املسير 

شنبة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.152651
272 P

2A GROUPE ORIENT
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2221 21 ماي 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وحيد والتي تحمل الخصائص التالية 

:
 2A GROUPE  : التسمية 

.ORIENT
.SARL AU : الصفة القا و ية

خدمات   : االجتماعي  الهدف 
املعلومات التجارية.

الرياضة والنشاط الترفيهي.
االستيراد والتصدور.

رأسمال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 
122 درهم للحصة الواحدة، موزعة 

بين الشركاء على الشكل التالي :
السيد عزيز كروم 522 حصة.

السيد حفيظ شكراد 522 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
إقامة   3  : االجتماعي  املقر 
 5 رقم  الشقة   A رقم  إقامة  املر�سى 

الصخيرات.

املسير : السيد عزيز كروم.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.133329
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HABTP

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

املسجل في 25 مارس 2221، ما ولي :

تصفية الشركة.

حمزة  هالة  أبو  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

الكائن ب  الشركة  عنوان  تعيين 

موالي  ز قة   8 رقم  شقة   32 إقامة 

احمد الوكيلي حسان، الرباط.

التجارية  املحكمة  عن  الصادر 

بالرباط تحت رقم التقييد بالسجل 

التجاري 124793.

رقم وضع امللف 114394.

274 P

TIMAR PARADIS

شركة ذات مسؤولية محدودة

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

املسجل في 22 سبتمبر 2222 ما ولي :

تصفية الشركة.

مراد  الصغير  السيد  تعيين 

 AA48961 الوطنية  البطاقة  رقم 

كمصفي للشركة.

الكائن ب  الشركة  عنوان  تعيين 

73 تقاطع شارع عقبة وز قة واد سبو 

شقة 12 أكدال الرباط.

التجارية  املحكمة  عن  الصادر 

بالرباط تحت رقم التقييد بالسجل 

رقم وضع امللف   ،142893 التجاري 

.114481

275 P

 YOUSFI INVESTISSEMENT

AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

املسجل في 12 ووليو 2217 ما ولي :

تصفية الشركة.

ووسفي  السيد  جيب  تعيين 

املغاري كمصفي للشركة.

الكائن ب  الشركة  عنوان  تعيين 

26 ز قة درينة شارع واد اكرش تجزئة 

رقم 1 سوي�سي الرباط.

التجارية  املحكمة  عن  الصادر 

بالرباط تحت رقم التقييد بالسجل 

رقم وضع امللف   ،117837 التجاري 

.93156
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OXYGENE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

املسجل في 21 أبريل 2221 ما ولي :

تصفية الشركة.

صوفيا  سهيم  السيدة  تعيين 

كمصفي للشركة.

الكائن ب  الشركة  عنوان  تعيين 

ز قة   8 رقم  الشقة   32 رقم  عمارة 

موالي احمد الوكيلي حسان الرباط.

التجارية  املحكمة  عن  الصادر 

بالرباط تحت رقم التقييد بالسجل 

رقم وضع امللف   ،129793 التجاري 

.114335

277 P

LEARNING DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

املسجل في 23 ديسمبر 2222 ما ولي :

تصفية الشركة.

ليلى  الصبيحي  السيدة  تعيين 

 A248475 الوطنية  البطاقة  رقم 

كمصفية للشركة,
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تعيين عنوان الشركة الكائن ب 3 

ز قة واد زيز رقم 3 أكدال الرباط.

التجارية  املحكمة  عن  الصادر 

بالرباط تحت رقم التقييد بالسجل 

امللف  وضع  رقم   ،64641 التجاري 

.114261

278 P

 GROWTH AFRICAN

LEADERS GAL

SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2221 وو يو   4 ووم  بالرباط 

وضع القا ون األسا�سي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة ش م م باملميزات 

التالية :

 GROWTH AFRICAN : التسمية

.LEADERS GAL

استشارات   : االجتماعي  الهدف 

العام  للقطاعين  التسويق  إدارة 

والخاص.

شقة   32 عمارة   : املقر االجتماعي 

28 شارع موالي احمد لوكيلي حسان 

الرباط,

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري.

درهم   122.222  : رأسمالها 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

عينت كمسيرة للشركة   : التسيير 

غير  ملدة  مكيلج  ضحى  السيدة 

محدودة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   ،2221 وو يو   9 ووم  بالرباط 

رقم 115324.

279 P

 SOL-ENERG-HARMID

TRANS
SARL AU

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 51 مكرر شارع 

موالي عبد العزيز إقامة أمال مكتب 

رقم 7 القنيطرة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

2221،تم  وو يو   2 التأسي�سي بتاريخ 

وضع  ظام أسا�سي لشركة محدودة 

ذات  الوحيد  لشريك  املسؤولية 

املميزات التالية :

الشكل القا وني : شركة محدودة 

املسؤولية للشريك الوحيد.

مقاول  قل   : االجتماعي  الهدف 

النقل  خدمات  تقدوم  األفراد، 

الخاصة.

SOL-ENERG-  : التسمية 

.HARMID TRANS SARL AU

 51  : القنيطرة   : املقر االجتماعي 

مكرر شارع موالي عبد العزيز إقامة 

أمال مكتب رقم 7.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري.

في  محدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1222 إلى  مقسمة  درهم   122.222

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة جميعها محررة وموزعة على 

1222 حصة في ملكية  الشكل التالي 

السيد حميد الحريبلي.

السيد  الشركة  عينت   : التسيير 

حميد الحريبلي كمسير لها ملدة غير 

محدودة.

القا وني  لالحتياط   %5: االرباح 

والباقي ونقل.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

بكتابة  تم   : القا وني  اإلودا_ع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالقنيطرة تحت رقم السجل التجاري 

62959 بتاريخ 9 وو يو 2221.

280 P

PIERRES MAISON
SARL

رأسمالها : 122.222 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

تقرر انشاء شركة ذات الخاصيات 

التالية :

مغربية  أوحاجي  هاجر   : الشركاء 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  الجنسية 

.DA71921 الوطنية رقم

ذات  شركة    : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 STE PIERRES  : الشركة  اسم 

.MAISON SARL AU

شارع   3 طابق   : الشركة  مقر 

القاهرة 1 رقم 24 أزرو.

موضوع الشركة : موضوع الشركة 

في املغرب كما هو في الدول األخرى.

أعمال متنوعة أو إنشائية.

استيراد وتصدور.

تجارة.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  والعقارية  واملالية  التجارية 

مع  مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة 

في  أعاله  املصنفة  املواضيع  إحدى 

إطار تسهيل وتقدم نشاط الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : الشركة  املال  رأس 

 1222 إلى  مقسمة  درهم   122.222

حصة اجتماعية من قيمة 122 درهم 

للحصة الواحدة مقسمة كما ولي :

هاجر أوحاجي 1222 حصة.

هاجر  السيدة  عينت   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  أوحاجي 

محدودة.

تبدأ السنة املالية   : السنة املالية 

من فاتح وناور وتنتهي بمتم ديسمبر 

من كل سنة.

االدخار  سحب  بعد   : األرباح 

الشركاء  على  األرباح  توزع  القا وني 

حسب الحصص.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 2221 وو يو   2 التجارية بأزرو بتاريخ 

تحت السجل التجاري 1555.
281 P

BFZ CONSULTING
ز قة دكار عمارة 5 شقة 6 املحيط، الرباط

TO JOY شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك منفرد
رأسمالها : 42.222 درهم

مقرها االجتماعي : 7 ز قة دكار 
الطابق األول الشقة رقم 3 إقامة 

بسمة حي املحيط، الرباط
رقم السجل التجاري : 82833

إغالق تصفية الشركة
 TO قرر الشريك املنفرد لشركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة   JOY
وذات شريك منفرد، مقرها االجتماعي 
7 ز قة دكار الطابق األول الشقة رقم 
الرباط  إقامة بسمة حي املحيط،   3
واملسجلة في السجل التجاري تحت 

رقم 82833 ما ولي :
إغالق تصفية الشركة.

ذمة املصفي السيد الروحي  ابراء 
محمد.

في  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

8 وو يو 2221، تحت رقم 115228.
282 P

BFZ CONSULTING
ز قة دكار عمارة 5 رقم 6 املحيط الرباط

 STE LES DUNES DE SIDI
ALLAL TAZI

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي 95 حي اال دلس، 
ز قة رقم 5 تمارة

رقم السجل التجاري
تأسيس شركة

 LED DUNES DE SIDI : التسمية
.ALLAL TAZI

شركةذات   : القا و ية  الصفة 
مسؤولية محدودة.
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الشركاء : السيد شاوي املصطفى 

السيد  بوتدرين،   خليل  السيد   :
البخاري  السيد  جبران،  حميصة 

احمو  لحسن  اوت  والسيد  محمود 

عبد الرحمان.

استخراج   : االجتماعي  الهدف 

واستغالل الرمال.

استغالل املناجم.

مقاول في األعمال املختلفة.
رأسمال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

التأسيس  من  ابتداء   99  : املدة 

النهائي.

95 حي األ دلس   : املقر االجتماعي 
ز قة رقم 5 تمارة.

التسيير : سيتم تسيير الشركة من 

طرف السيد خليل بوتدرين والسيد 

حميصة جبران ملدة غير محددة.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 

باملحكمة االبتدائية بتمارة.
رقم التقييد في السجل التجاري : 

تم التقييد في السجل التجاري تحت 
رقم 133271 بتاريخ 2 وو يو 2221.

283 P

مكتب االستشارة FIDUTEMA ش م م

رقم 136 شارع القاهرة الطابق الول شقة رقم 1 

كومطراف 1 متارة

الهاتف : 2537644248

الفاكس : 2537644764

LE POULET MAGIC
SARL

الكائن مقرها : شارع القاهرة تجزئة 

كمطراف 2 عمارة 26 محل رقم 22 

تمارة

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2221 ماي   26

ذات   LE POULET MAGIC SARL

تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :

 LE POULET MAGIC  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القا و ية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

 122.222  : الشركة  رأسمال 

درهم.

بيع املؤكوالت   : الهدف االجتماعي 

الخفيفة.

 722 لال الهام محمدي   : الشركاء 

حصة.

وئام اصهاد 322 حصة.

التسيير : لال الهام محمدي مسيرة 

للشركة.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

بالسجل  تم   : القا وني  اإلوداع 

بتمارة  التجارية  باملحكمة  التجاري 

رقم  تحت   ،2221 وو يو   8 بتاريخ 

.133317

284 P

 CCM مكتب الحسابات واالستشارة

CONSEILS ش م م

رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1 تمارة

الهاتف : 2537644248

الفاكس : 2537644764

AKALLAL BUILDING

SARL

تفويت حصص )هبة)
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  قررت   2221 21 ماي  في 

AKALLAL BUILDING SARL ش م 

م ما ولي :

ملكية  في  حصة   122 تفويت 

إلى السيد كريم  السيدة أمل اقالل 

اقالل.

تحيين القا ون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2221 وو يو   4 بتاريخ 

.115169

285 P

 HOSPITALISATION A

DOMICILE
SARL AU

انهاء التصفية والحل النهائي للشركة
بتاريخ  عادي  غير  قرار  بموجب 

الوحيدة  الشريكة   ،2221 ماي   19

في الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

املسماة أسبيطاليز اسيون ادومسيل 

براس مال قدره 12.222 درهم وبمقر 

شارع   ،15 بالرباط،  كائن  اجتماعي 

األبطال، رقم 4، أكدال، واملسجلة في 

السجل التجاري بالرباط تحت رقم 

تمت املصادقة على انهاء    ،147777

تصفية الشركة وعلى حلها النهائي.

املحكمة  في  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2221، تحت رقم 115264.

286 P

KARDOS
SARL

 SIEGE SOCIAL : RUE DHAR

N°5 BETTANA 12-SOUK IMM 9

SALE

العام  الجمع  املحضر  بمقت�سى 

أبريل   6 بتاريخ  للشركاء  االستثنائي 

أبريل   21 بتاريخ  واملسجل   ،2221

2221، تقرر ما ولي :

حصة السيد امزاركو   3432 بيع 

عبد  والسيد  اعم   1716 محمد 

العالي 1716 بثمن 122 درهم للحصة 

الواحدة لفائدة السيد موزون محمد 

حيث أصبح رأسمال الشركة موزعا 

على الشكل التالي :

السيد موزون محمد 5222 سهم 

مبلغ  أي  للسهم  درهم   122 بسعر 

522.222 درهم.

املجموع 522.222 درهم.

تغيير الشكل القا وني للشركة من 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد.

كتابة  في  القا وني  اإلوداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2221 ماي   24 بتاريخ 

.36691

287 P

STE SOGELOGE MAROC
SNC

حل مسبق للشركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

الحل  تم   2221 وناور   21 بتاريخ 

 SOGELOGE لشركة  املسبق 

شويوط  محمد  وتسمية   MAROC

كمصف للشركة.

كما تم تعيين مقر تصفية الشركة 

612 قطاع 11 اضافي حي السالم سال.

ولقد تم الوضع القا وني باملحكمة 

مارس   22 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2221، تحت الرقم 36267.

288 P

STE SOGELOGE MAROC
SNC

تصفية
وتقرير  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أبريل   26 في  املسجالن  املصفي 

شركة  تصفية  تم  بالرباط   2221

.SOGELOGE MAROC

باملحكمة  القا وني  الوضع  تم 

وو يو   7 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2221، تحت الرقم 36789.

289 P

STE JANAT ASSIL TRANS
SARL

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2221 أبريل   7 ووم  بالقنيطرة 

وضع القا ون األسا�سي لشركة ذات 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :

 STE JANAT ASSIL  : التسمية 

.TRANS SARL
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 HAY MENZAH : املقر االجتماعي

.N°18 SECTEUR D KENITRA

املدة : 99 سنة.

موضوع الشركة :

مهنة  قل املستخدمين.
 122.222  : الشركة  مال  راس 

درهم.

التسيير : أسند إلى السيدة لطيفة 

ليوق.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

22 أبريل 2221، تحت رقم 82292.

سجل تجاري رقم 62215.

290 P

STE GERT TRANSPORT
   SARL AU 

  تكوين شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى محضر مؤرخ بالقنيطرة   

القوا ين  وضع  تم   ،2221 وو يو   9

األساسية لشركة محدودة  املسؤولية  

ذات املميزات التالية:

الهدف:  قل املستخدمين.  

رقم  االسماعلية  تجزئة   : املقر 

1198  املحل رقم 22 القنيطرة .

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

مقسم  درهم،   122.222 قدره  بما 

درهم   122 بنسبة  حصة   122 على 
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجتماعي للشركة.

األرباح  من   %5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.

زوليخة  السيدة   : الحصص 

شعيبي 1222حصة.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

غير  ملدة  شعيبي  زوليخة  السيدة 

محدودة.

بكتابة  تم   : القا وني  لإلوداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بالقنيطرة تحت رقم السجل التجاري  

.62921

291 P

STE MOHADDAD TRANS

SARL

 ADRESSE : CITE HIND SOCIAL

N°165 SOUK EL ARBAA

RC : N27213

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

12 ماي 2221 واملسجل بسوق أربعاء 

بتاريخ 17 ماي 2221، وضع القا ون 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

 MOHADDAD TRANS محدودة 

حيث تم ما ولي :

تأسيس لشركة تحمل الخصائص 

التالية :

.MOHDDAD TRANS : التسمية

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

 122.222 في  حدد   : املال  راس 

درهم مقسمة إلى 1222 درهم قسمة 

اجتماعية من فئة 122 درهم لفائدة :

السيد الحداد محمد 342 حصة.

 332 الحسن  الحداد  السيد 

حصة.

 332 الحسين  الحداد  السيد 

حصة.

الهدف :  قل املستخدمين.

هند  حي   : االجتماعي  املقر 

االجتماعي رقم 165 سوق أربعاء.

املدة : 99 سنة.

الحداد  السيد  عين   : التسيير 

محمد مسير للشركة.

التسجيل  مع   : القا وني  اإلوداع 

بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط 

أربعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

تحت   ،2221 وو يو   2 الغرب بتاريخ 

رقم 365.

و27213  الترتيبي  بالسجل 

بالسجل التحليلي.

292 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TLE : 25.37.92.29.78

GSM : 26.61.25.96.46

STE ED-DAIFILUXE TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

 ADRESSE : CITE HIND SOCIAL

N° 49 SOUK EL ARBAA

RC N° 27217

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بسوق  واملسجل   2221 ماي   26

وضع   2221 ماي   26 بتاريخ  األربعاء 

ذات  لشركة  األسا�سي  القا ون 

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

تم  حيث   ED-DAIFILUXE TRANS

ما ولي :

تأسيس لشركة تحمل الخصائص 

التالية :

 ED-DAIFILUXE  : التسمية 

.TRANS

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
 122.222 في  حدد   : املال  رأس 

قسمة   1222 إلى  مقسمة  درهم 

اجتماعية من فئة 122 درهم لفائدة :

 1222  : السيد الضعيفي واسين 

حصة.

الهدف :  قل املستخدمين.

 املقر االجتماعي : حي هند االجتماعي
رقم 429 سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.

الضعيفي  السيد  عين   : التسيير 

املسير   GB197632 بطاقته  واسين 

الوحيد للشركة.

التسجيل  مع  القا وني  اإلوداع 

بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط 

أربعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

تحت   2221 وو يو   2 بتاريخ  الغرب 
 27217 رقم 368 بالسجل الترتيبي و 

بالسجل التحليلي.

293 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TLE : 25.37.92.29.78

GSM : 26.61.25.96.46

STE MARKET - MK
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

 ADRESSE : LALLA MIMOUNA

CENTRE SOUK EL ARBAA

RC N° 27233

 26 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

واملسجل بسوق األربعاء   2221 ماي 

وضع القا ون   2221 وو يو   2 بتاريخ 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

 MARKET - محدودة بشريك واحد 

MK حيث تم ما ولي :

تأسيس لشركة تحمل الخصائص 

التالية :

.MARKET - MK : التسمية

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 122.222 في  حدد   : املال  رأس 

قسمة   1222 إلى  مقسمة  درهم 

اجتماعية من فئة 122 درهم لفائدة :

 1222  : محمد  بلفا�سي  السيد 

حصة.

الهدف : بيع املواد الغذائية.

املقر االجتماعي : لال ميمو ة املركز 

سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.

بلفا�سي  السيد  عين   : التسيير 

املسير   GB213899 بطاقته  محمد 

الوحيد للشركة.

التسجيل  مع  القا وني  اإلوداع 

بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط 

أربعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

تحت   2221 وو يو   9 بتاريخ  الغرب 

 27233 رقم 383 بالسجل الترتيبي و 

بالسجل التحليلي.

294 P
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TLE : 25.37.92.29.78

GSM : 26.61.25.96.46

STE MEDIGHARB PARA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : TAKADOUM N° 62

SOUK EL ARBAA

RC N° 27227

 26 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

واملسجل بسوق األربعاء   2221 ماي 

وضع القا ون   2221 ماي   27 بتاريخ 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

 MEDIGHARB PARA محدودة 

حيث تم ما ولي :

تأسيس لشركة تحمل الخصائص 

التالية :

.MEDIGHARB PARA : التسمية

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

 122.222 في  حدد   : املال  رأس 

قسمة   1222 إلى  مقسمة  درهم 

اجتماعية من فئة 122 درهم لفائدة :

 922  : السيد كرارة عبد الرحيم 

حصة.

 122 محمد  الشاهد  السيدة 

حصة.

.PARAPHARMACIE : الهدف

حي التقدم رقم   : املقر االجتماعي 

62 سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.

كرارة  السيدة  عينت   : التسيير 

مسيرة   C414946 بطاقتها  عزيزة 

للشركة.

بكتابة  تم  القا وني  اإلوداع 

بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2221 وو يو   8 الغرب بتاريخ  أربعاء 

الترتيبي بالسجل   378 رقم   تحت 

و 27227 بالسجل التحليلي.

295 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TLE : 25.37.92.29.78

GSM : 26.61.25.96.46

 STE YOUSSEF AOUINA

TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : DOUAR

 MAGHRAOUA KARIAT BEN

AOUDA SOUK EL ARBAA

RC N° 26031

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 

استثنائي للشركة املنعقد في 22 أبريل 

2221 واملسجل بسوق األربعاء الغرب 

بتاريخ 6 ماي 2221 قرر ما ولي :

ذات  لشركة  النهائي  التفكيك 

 YOUSSEF محدودة  مسؤولية 

AOUINA TRANS ش.ذ.م.م وتعيين 

السيد عوينة ووسف مفكك للشركة 

من  الصالحيات  جميع  تخويله  وتم 

املتعلقة  العمليات  كل  إنهاء  أجل 

بالتفكيك.

بكتابة  تم  القا وني  اإلوداع 

بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2221/76 رقم  تحت  الغرب  أربعاء 

بتاريخ 2 وو يو 2221.

296 P

STE REFAZGUI SERVICES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : DOUAR SIYAH

SOUK EL ARBAA

RC N° 26937

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 

 11 في  املنعقد  للشركة  استثنائي 

مارس 2221 واملسجل بسوق األربعاء 

قرر  2221 مارس   23 بتاريخ   الغرب 

ما ولي :

ذات  لشركة  النهائي  التفكيك 
 REFAZGUI محدودة  مسؤولية 
ش.ذ.م.م وتعيين السيد   SERVICES
وتم  للشركة  مفكك  الرزوكي  احمد 
من  الصالحيات  جميع  تخويله 
املتعلقة  العمليات  كل  إنهاء  أجل 

بالتفكيك.
بكتابة  تم  القا وني  اإلوداع 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2221/59 رقم  تحت  الغرب  أربعاء 

بتاريخ 3 ماي 2221.
297 P

سكيلي برينت
ش.م.م ش.و

حل وتصفية شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
 2221 وناور  فاتح  بتاريخ  البيضاء 
قرر الشريك الوحيد لشركة سكيلي 
برينت ش.م.م ش.و شركة محدودة 

املسؤولية للشريك الوحيد ما ولي :
إوقاف نشاط الشركة :

 قررت الجمعية العامة في شخصها
 املسير القا وني للشركة وأوضا الشريك
الوحيد املسمى السيد الزوين حميد، 
من  ابتداء  الشركة  نشاط  إوقاف 
في  ووضعها   2221 وناور  فاتح  تاريخ 

وضعية التصفية النهائية.
تعيين املصفي للشركة :

حميد،  الزوين  السيد  تعيين  تم 
لبطاقة  والحامل  الجنسية  مغربي 
 H122584 رقم  الوطنية  التعريف 
 والساكن بحي التسير 2 شارع ا رقم 29
 الطابق 1 الدار البيضاء املغرب كمصفي

للشركة.
إوقاف نشاط الشركة :

 قررت الجمعية العامة في شخصها
 املصفي للشركة السيد الزوين حميد،
تاريخ من  ابتداء  الشركة   تصفية 

2 وناور 2221.
الضبط  بكتابة  القا وني  اإلوداع 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
تحت رقم   2221 وو يو   6 وذلك ووم 

.781523
298 P

فروجي ابسن
ش.م.م ش.و

حل وتصفية شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 2221 وناور  فاتح  بتاريخ  البيضاء 

قرر الشريك الوحيد لشركة فروجي 

محدودة  شركة  ابسن ش.م.م ش.و 

املسؤولية للشريك الوحيد ما ولي :

إوقاف نشاط الشركة :

 قررت الجمعية العامة في شخصها

 املسير القا وني للشركة وأوضا الشريك

الوحيد املسمى السيد ر ون عباس، 

من  ابتداء  الشركة  نشاط  إوقاف 

في  ووضعها   2221 وناور  فاتح  تاريخ 

وضعية التصفية النهائية.

تعيين املصفي للشركة :

عباس،  ر ون  السيد  تعيين  تم 

والحامل  الجنسية  مغربي 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بحي  والساكن   BH254331
رقم   38 ز قة   2 مجموعة  السدري 

كمصفي املغرب  البيضاء  الدار   37 

للشركة.

إوقاف نشاط الشركة :

 قررت الجمعية العامة في شخصها

 املصفي للشركة السيد ر ون عباس،

تاريخ من  ابتداء  الشركة   تصفية 

2 وناور 2221.

الضبط  بكتابة  القا وني  اإلوداع 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم   2221 وو يو   6 وذلك ووم 

.781522

299 P

BIBA CAWTCHO
SARL AU

بالعيون  عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :

 BIBA CAWTCHO  : التسمية 

.SARL AU

.SARL AU : الصفة القا و ية
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الهدف االجتماعي : 

الرملي  بالصب  املطاطي  التطهير 

والطالء الصناعي.

لألعمال  واآلالت  ما يتو  تأجير 

الصناعية والعامة.

تجميع وتفكيك في خدمة املوقع 

الصناعي للعمال الصناعيين.
رأسمال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشكل التالي :

 1222 السيد بوبكرين اعلى باوب 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الوحدة  مدونة   : االجتماعي  املقر 

 644 رقم  د  بلوك  الثاني  الشطر 

العيون.

اعلى  بوبكرين  السيد   : املسير 

باوب.

السجل التجاري : 36553.

300 P

NAIT ASA
SARL

على إثر قرار الجمع العام املنعقد 

 NAIT لشركة   2221 مارس   29 ووم 

املسؤولية  ذات  شركة   ASA SARL

درهم   322.222 رأسمالها  املحدودة 
شارع   146 رقم   : ومقرها االجتماعي 

 - القرية سال  الصفاء  حي   5 محمد 

تقرر ما ولي :

حل الشركة.

إعالن السيد الهاللي  اوت الحوس 

أحمد للشركة.

كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2221 وو يو  بتاريخ فاتح 

.36742

301 P

GERANCE PARC
SARL AU

AU CAPITAL DE 10.0.000 DH
 SIEGE SOCIAL : APT N4 1ER

 ETAGE RESIDENCE KADER
MERS EL KHEIR TEMARA

بتمارة  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
تم وضع القوا ين   2221 ماي   19 في 
األساسية لـشركة محدودة املسؤولية 
املميزات  ذات  الوحيد  الشريك  ذات 

التالية :
 GGERANCE PARC  : التسمية 

ش.م.م ش.و.
األلعاب  حدوقة  تسيير   : الهدف 

والتسلية.
املقر الرئي�سي : شقة رقم 4 الطابق 

األول إقامة قادر مرس الخير تمارة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.
رأس املال : حدد رأس املال بما قدره 
 1222 على  مقسم  درهم   122.222
للواحدة  درهم   122 بنسبة  حصة 
االجتماعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.
األرباح  من   5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 
السيد بوحجار أووب ملدة غير محدودة.
بكتابة  تم   : القا وني  اإلوداع 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2221 وو يو   9 بتاريخ 

.133339
302 P

دووان األستاذ رشيد ارهمي
موثق بمراكش

FARZAKIS شركة
ش.م.م ذات شريك وحيد

الرأسمال االجتماعي : 3.222.222 
درهم

املقر االجتماعي : برشيد شاطئ سيدي 
رحال بيش نسيم البحر 

رقم 229
تأسيس

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
القا ون  في  وتمثل   2221 أبريل   22

ذات  شركة  لتأسيس  األسا�سي 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

موثق  ارهمي  رشيد  األستاذ  تلقاه 

بمراكش قرر ما ولي :

 FARZAKIS شركة   : التسمية 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.

الكراء   : االجتماعي  الهدف 

السياحي والكراء قصير األمد.

برشيد   : املقر االجتماعي للشركة 

رحال  سيدي  شاطئ  البحر  نسيم 
رقم229 جاردن بيش.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   3.222.222 مبلغ  في  الشركة 

من خالل املساهمة العينية للشريك 

 SADI - DJEFF السيد  الوحيد 

NGAKOUSSOU )مجزأ إلى 32.222 

للحصة  درهم   122 بقيمة  حصة 

الواحدة).

 SADI - DJEFF السيد 

NGAKOUSSOU 32.222 حصة.

مسيرة  الشركة   : الشركة  تسيير 

 SADI - DJEFF السيد  طرف  من 

NGAKOUSSOU مسير شريك وحيد 

ملدة غير محددة.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

التقييد  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح وناور وتنتهي في 

كل سنة.

وقد تم اإلوداع القا وني للشركة 

لجهة  لالستثمار  الجهوي  باملركز 

وو يو   8 بتاريخ  ورديغة  الشاوية 

.2221

303 P

NEW ROAD SERVICES
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

 25 على عقد عرفي مؤرخ في  بناء 

ماي   27 بتاريخ  مسجل   2221 ماي 

محدودة  شركة  قا ون  أبرم   2221

وتفصيل  بيان  واآلتي  املسؤولية 

مميزاتها :

.NEW ROAD SERVICES : االسم

الهدف : 

تصدور،  استيراد،  بيع،  شراء، 

التسويق،  خدمات  أ واع  جميع 

إدارة  في  االستشارات  االتصاالت، 

األعمال وإدارة العمالء عن بعد.

تقدوم االستشارة في مجال املوارد 

البشرية والتوظيف لجميع الشركات 

املغربية واألجنبية.

شراء، كراء، بيع، استيراد، تصدور 

الحاسوب  أجهزة  جميع  وتسويق 

والبرامج اإلعالمية وجميع الخدمات 

املعلوماتية.

أو كل مواقع اإل تاج  إتاحة جزء 

لشركات أخرى مغربية أو أجنبية.

الشركاء :

املزدادة  أسماء،  الكعدة  السيدة 

 1985 وناور   12 بتاريخ  بالرباط 

أبي  شرفات  إقامة  بسال  الساكنة 

تابريكت   22 شقة  د  عمارة  رقراق 

مغربية الجنسية.

الليت،  هاني  البخاري  السيد 

فبراور   19 بتاريخ  بالرباط  املزداد 

زاوية   24 بالرباط  الساكن   2219

أكلمان سيدي علي وابن هاجر شقة 

أكدال مغربي الجنسية ممثل من   8

طرف أبيه السيد البخاري أحمد.

41 بالطو  املقر االجتماعي : عمارة 

رقم 2 الطابق الثاني زوية شارع عقبة 

وفال ولد عمير أكدال الرباط.

ووم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

رأس املال : 122.222 درهم مقسم 

إلى 1222 حصة قيمة كل واحدة 122 

درهم مسجلة كلها  قدا ومحررة من 

املجموع عند التقييد وموزعة كالتالي :

 422  : أسماء  الكعدة  السيدة 

حصة.

 622 السيد البخاري هاني الليت 

حصة.
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من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيدة الكعدة أسماء بصفتها 

املسيرة التأسيسية الوحيدة للشركة 

ملدة خمسة سنوات قابلة للتجدود.

األرباح : تقسم نسبيا بين الشركاء 

االقتطاعات  بعد  حصصهم  حسب 

من  تنقل  أو  والقا و ية  الشرعية 

جدود.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2221 تحت رقم 115298.
للخالصة والبيان

304 P

STE SALIF-SHOP

تصفية الشركة
العام  الجمع  بمقت�سى  تم 

االستثنائي املنعقد ووم 2219/12/12 

ما ولي :

الحسابات  بيان  على  املوافقة 

الختامية للتصفية.

تصفية الشركة باإلجماع.

املحكمة   : القا وني  اإلوداع 

 223 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 

تجاري  سجل   2222/27/16 بتاريخ 

رقم 4483.

305P

STE RASECH TRAVAUX

حل الشركة
العام  الجمع  بمقت�سى  تم 

االستثنائي املنعقد ووم 2217/29/11 

ما ولي :

حل الشركة باإلجماع.

سمون  رشيد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

املحكمة   : القا وني  اإلوداع 

 772 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 

تجاري  سجل   2222/12/12 بتاريخ 

رقم 3541.

306P

BRABA EXPO
SARL AU

تصفية الشركة
العام  الجمع  بمقت�سى  تم 

االستثنائي املنعقد ووم 2219/25/15 

ما ولي :

الحسابات  بيان  على  املوافقة   -

الختامية للتصفية.

- تصفية الشركة باإلجماع.

وتبرئة  للشركة  النهائية  التصفية 

ذمة املصفي.

املحكمة   : القا وني  اإلوداع 

 741 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاريخ 2222/29/25.

السجل التجاري : 3343.

307 P

STE SALIF-SHOP
حل الشركة

العام  الجمع  بمقت�سى  تم 

االستثنائي املنعقد ووم 2216/26/23 

ما ولي :

حل الشركة باإلجماع.

هناني  عاطف  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

املحكمة   : القا وني  اإلوداع 

 222 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 

تجاري  سجل   2222/27/16 بتاريخ 

رقم 4483.

308P

STE RASECH TRAVAUX
تصفية الشركة

العام  الجمع  بمقت�سى  تم 

االستثنائي املنعقد ووم 2217/11/23 

ما ولي :

الحسابات  بيان  على  املوافقة 

الختامية للتصفية.

تصفية الشركة باإلجماع.

وتبرئة  للشركة  النهائية  التصفية 

ذمة املصفي.

املحكمة   : القا وني  اإلوداع 

 773 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 

تجاري  سجل   2222/12/12 بتاريخ 

رقم 3541.

309P

LIB MARC

SARL

ش.م.م.ش.و

تصفية الشركة
العام  الجمع  بمقت�سى  تم 

االستثنائي املنعقد ووم 2219/12/26 

ما ولي :

تصفية الشركة باإلجماع.

عراف  املصطفى  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

املحكمة   : القا وني  اإلوداع 

 65 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 

تجاري  سجل   2221/22/12 بتاريخ 

رقم 569.

310P

 STE FADALI IMMOBILIER

MULTISERVICES

ش.م.م.ش.و

تصفية الشركة
العام  الجمع  بمقت�سى  تم 

االستثنائي املنعقد ووم 2217/23/23 

ما ولي :

الحسابات  بيان  على  املوافقة   -

الختامية للتصفية.

- تصفية الشركة باإلجماع.

- التصفية النهائية للشركة وتبرئة 

ذمة املصفي.

املحكمة   : القا وني  اإلوداع 

 36 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 

تجاري  سجل   2222/21/21 بتاريخ 

رقم 1419.

311P

PAYSAGE NET

تصفية الشركة
العام  الجمع  بمقت�سى  تم 

االستثنائي املنعقد ووم 2217/12/24 

ما ولي :

االتفاق على بيان التصفية.

تصفية الشركة باإلجماع.

ذمة  وتبرئة  الشركة  تصفية 

املصفي.

املحكمة   : القا وني  اإلوداع 

االبتدائية بخريبكة تحت رقم 25/21 

بتاريخ 2221/21/15.

السجل التجاري رقم 521.

312P

 IMPRIMERIE KHOURIBGA

GRAPHE

تصفية الشركة
العام  الجمع  بمقت�سى  تم 

االستثنائي املنعقد ووم 2217/22/12 

ما ولي :

االتفاق على بيان التصفية.

تصفية الشركة باإلجماع.

ذمة  وتبرئة  الشركة  تصفية 

املصفي.

املحكمة   : القا وني  اإلوداع 

رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 

19/542 بتاريخ 23/27/2219.

313P

SK EXPO

تعدول
العام  الجمع  بمقت�سى  تم 

وناور   17 ووم  املنعقد  االستثنائي 

2218 تعدول ماولي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

 5 شطر   224 تجزئة  رقم  من شقة 

 47 إلى رقم  خريبكة  تجزئة الحمراء 

بلوك ر حي النهضة خريبكة.
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تحيين القا ون األسا�سي للشركة.

املحكمة   : القا وني  اإلوداع 

 36 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 

السجل   2218 فبراور   13 بتاريخ 

التجاري رقم 5221.

314 P

 SOCIETE JERRANE

AGRICOLE
SARL AU

بمقت�سى العقد العرفي املصادق 

عليه بتاريخ 19 ماي 2221 تم إنشاء 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الخصائص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية :

 SOCIETE JERRANE  : التسمية 

.AGRICOLE SARL AU

املقر االجتماعي : حي بودراع بلوك 

قصبة   1134 الرقم   11 الز قة   3

تادلة.

اآلالت  بيع   : االجتماعي  الغرض 

الفالحية وبيع معدات ولوازم زراعية.
رأس املال : 122.222 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

 CIN° ،املسير : السيد جران أحمد

QA53249، وذلك ملدة غير محددة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  وناور 

سنة.

بكتابة  تم   : القا وني  اإلوداع 

االبتدائية قصبة  باملحكمة  الضبط 

65، السجل التجاري رقم  تادلة رقم 

2225 بتاريخ 2 وو يو 2221.

315 P

TAKDIA MARKET
SARL AU

بمقت�سى العقد العرفي املصادق 

عليه بتاريخ 19 ماي 2221 تم إنشاء 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الخصائص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية :

  TAKDIA MARKET  : التسمية 

.SARL AU

املقر االجتماعي : حي بودراع بلوك 

قصبة   1134 الرقم   11 الز قة   3

تادلة.

املواد  بيع   : االجتماعي  الغرض 

الغذائية بالتقسيط.
رأس املال : 122.222 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

 CIN° ،املسير : السيد جران أحمد

QA53249، وذلك ملدة غير محددة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  وناور 

سنة.

بكتابة  تم   : القا وني  اإلوداع 

االبتدائية قصبة  باملحكمة  الضبط 

66، السجل التجاري رقم  تادلة رقم 

2227 بتاريخ 2 وو يو 2221.

316 P

MSECURITY
SARL AU

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
القا ون  وضع  تم   ،2221 وو يو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

تحت  وذلك  بشريك وحيد  محدودة 

املعطيات التالية :

 MSECURITY  : الشركة  تسمية 

.SARL AU

غرض الشركة : شركة أمن املباني 

العامة أو الخاصة.

الخامس  محمد  شارع   : املقر 

الطابق   21 رقم  عمارة  زينة  تجزئة 

الرابع مكتب رقم 12 تمارة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 

122.222 درهم.

 122 1222 حصة ب  مقسمة إلى 

وخصصت  محررة  مكتتبة  درهم، 

بكامل للسيد  اصر كميح.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد  اصر كميح كمسير وحيد ملدة 

غير محدودة.

لنظام  القا وني  اإلوداع  تم 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

تحت   2221 وو يو   12 وذلك بتاريخ 

رقم 5889.

سجلت الشركة بالسجل التجاري 

تحت رقم 133343.
مقتطف قصد اإلشهار

317 P

SKNET

SARL AU

تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القا ون  وضع  تم   ،2221 ماي   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

تحت  وذلك  بشريك وحيد  محدودة 

املعطيات التالية :

 SKNET SARL  : تسمية الشركة 

.AU

في  ظام  مقاول   : غرض الشركة 

 - منها  والحماوة  الحرائق  استشعار 

أشغال التركيب الكهربائي.

ز قة  وباليا تجزئة   4 رقم   : املقر 

الرياض  حي   1 بلوك   17 سكتور   4

الرباط.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.

بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1222 إلى  مقسمة  درهم   122.222

حصة ب 122 درهم، مكتتبة، محررة 

وخصصت بكامل للسيد  اصر كميح.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد  اصر كميح كمسير وحيد ملدة 

غير محدودة.

لنظام  القا وني  اإلوداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الشركة 

تحت   2221 وو يو   12 وذلك بتاريخ 

رقم 115352.

سجلت الشركة بالسجل التجاري 

تحت رقم 152685.
مقتطف قصد اإلشهار

318 P

LS COSMETICS
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

أوال : بمقت�سى عقد عرفي حرر في 

 2221 ماي   24 بتاريخ  الدار البيضاء 

لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة  ذات 

املميزات املبينة فيما ولي :

.LS COSMETICS : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 : هي  الشركة  من  الغاوة 

وتسويق  تصنيع  تصدور،  استيراد، 

مستحضرات التجميل والعطور.

ز قة   13 الروداني  شارع   : املقر 

احمد املجاطي تجزئة األلب الطابق 

الدار  املعاريف  حي   8 رقم  األول 

البيضاء.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 122.222  : الجماعي  املال  رأس 

درهم املوزع كما ولي :

 122.222  : الحلو  السيدة سناء 

درهم : 1222 حصة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيدة سناء الحلو ملدة غير محددة.

السنة الجماعية مابين فاتح وناور 

إلى متم ديسمبر.

القا وني  اإلوداع  تم  لقد   : ثا يا 

البيضاء  الدار  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم 22923.

319 P
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SOLUTION AI

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

17 ماي 2221، تم إنشاء شركة ذات 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

بالخصائص التالية :

أي  سولوشين   : القا وني  االسم 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد.

15، شارع األبطال   : مقر الشركة 

رقم 4، أكدال الرباط.

غرض   : الشركة  من  الغرض 

لحسابها أو  يابة عن  الشركة سواء 

في املغرب أو في  أطراف أخرى، سواء 

بلدان أخرى.

البرمجة واالستثمارات املعلوماتية.

املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 

املد ية،  املنقولة،  غير  أو  املنقولة 

التي  والصناعية  املالية  التجارية، 

ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

باملوضوع االجتماعي أو التي ورجح أن 

تعزز تنميته.

رأس مال الشركة : حدد في عشرة 

آالف درهم )12.222) درهم. 

 : الشركة من قبل  تدار   : اإلدارة 

من الجنسية  السيدة نعيمة أشيلة، 

التعريف  للبطاقة  حامل  املغربية، 

وتقيم في رقم   6544 الوطنية رقم ه 

األمم  شاطئ  برستجيا   67 عمارة   6

زردال الغربية بوقندال سال.

املحكمة  في  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2221 تحت رقم 115249.

320 P

أرزانة انفستمنت هولدنغ 
كوربرسيون

شركة ذات مسؤولية محدودة

252، شارع بني مسكين، تجزئة دار 

السالم، السوي�سي، الرباط

اشعار
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

6 أبريل 2221 قرر املسير ماولي :

املقر  تغيير  إلى  املسير  صادق 

شارع   252 إلى  للشركة  االجتماعي 

السالم،  دار  تجزئة  مسكين،  بني 

السوي�سي، الرباط.

تم اإلوداع القا وني في الرباط في 

25 ماي 2221 تحت الرقم 114861.

321 P

DOHA MULTISERVICES

ش.م.م. بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها : شارع السمارة حي األمل رقم 

12 العيون

السجل التجاري رقم 17821

تعدوالت قا و ية
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

بتاريخ 12 ماي 2221 تمت املصادقة 

على ماولي :

من   : الشركة  رأسمال  رفع 

 1.222.222 إلى  درهم   122.222

درهم وذلك بمساهمات  قدوة.

للشركة  التجاري  الغرض  تغيير 

وإضافة  األنشطة  بحذف  وذلك 

متعددة،  أشغال   : اآلتية  األنشطة 

املد ية،  والهندسة  البناء  أشغال 

االستيراد والتصدور.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 

بتاريخ بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 

رقم  تحت   2221 وو يو   9

.2221/1772

للنشر والبيان

322 P

NEXA DEFENCE

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 6 ز قة ضاوة عوا

الطابق الرابع، شقة رقم 16، أكدال

الرباط

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 

النظام  وضع  تم   ،2221 مارس   15

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خاصيتها كالتالي :

الشركاء :

ادريس فرحاتي.

هشام  اجح.

األهداف للشركة   :  الهدف 

التالية :

إ جاز الدراسة والهندسة.

املدة : 99 سنة.

فيما  محدد   : الشركة  رأسمال 

إلى  مقسم  درهم   122.222 قدره 

درهم   122 فئة  من  حصة   1222

املساهمين  بين  مقسمة  للواحدة، 

على الشكل التالي :

522 حصة بمبلغ  ادريس فرحاتي 

52.222 درهم.

بمبلغ  حصة   522 هشام  اجح 

52.222 درهم.

بمبلغ  حصة   1222  : املجموع 

122.222 درهم.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد ادريس فرحاتي والسيد هشام 

 اجح.

القا وني  اإلوداع  تم   : اإلوداع 

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

 2221 7 وو يو  التجارية بالرباط ووم 

تحت رقم 115197.
بمثابة مقتطف وبيان

323 P

CONNEXION SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 14، ز قة األشعري

شقة رقم 4، أكدال، الرباط

التسيير  محضر  ملداولة  تبعا 

 ،2222 3  وفمبر  بتاريخ  املنعقد 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

CONNEXION SERVICES ش.م.م، 

ذات شريك وحيد، ما ولي :

لشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

CONNEXION SERVICES، من 14، 

ز قة األشعري، شقة رقم 4، أكدال، 

 C الرباط إلى زاوية فرحات حشاد و 

 ،3 متجر   D عمارة   QUETIN 4281

املحيط، الرباط.

تغيير بالتالي الفصل 4 من النظام 

األسا�سي.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2221 وو يو   7 ووم 

.115194
بمثابة مقتطف وبيان

324 P

IMANE BICHI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك وحيد

رأسمالها : 12.222 درهم

مقرها االجتماعي : إقامة الحمد 1

عمارة 6 رقم 14 عين عتيق تمارة

تأسيس شركة
بتاريخ املؤرخ  العقد   حسب 

صياغة  تمت   ،2222 أغسطس   28

ذات  للشركة  األسا�سي  القا ون 

 IMANE BICHI املسؤولية املحدودة 

ش.م.م لشريك وحيد حسب املميزات 

التالية :

 IMANE BICHI  : التسمية 

ش.م.م.
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الرأسمال االجتماعي : إن رأسمال 
إلى  ونقسم  درهم   12.222 الشركة 
 122 حصة  كل  مبلغ  حصة   122

درهم.
السيدة بي�سي اومان 1222 حصة.

 1 إقامة الحمد   : املقر االجتماعي 
عمارة 6 رقم 14 عين عتيق تمارة.
الهدف االجتماعي : قاعة شاي.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيدة بي�سي اومان.

من  سنة ابتداء   99 تدوم   : املدة 
تسجيلها في السجل التجاري.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
بتمارة  باملحكمة االبتدائية  القا وني 
للسجل   2221 فبراور   5 بتاريخ 

التجاري رقم 131927.
325 P

MARJANA NET
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
وقدر رأسمالها ب : 122.222 درهم

العام  الجمع  محضر  على  بناء 
وو يو   7 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
 MARJANA 2221 قرر شركاء شركة
مسؤولية  ذات  شركة   NET SARL

محدودة ما ولي :
ليصبح  الشركة  نشاط  تغيير 

كاآلتي :
مقاول في تنظيف واجهات املتاجر 

والشقق.
مقاول الوجبات الجاهزة.

تاجر.
تغيير املقر االجتماعي :

تغيير املقر االجتماعي :  تغيير املقر 
 2 االجتماعي من العنوان : محل رقم 
عمارة SCE رقم 6 ز قة جدة، الرباط، 
الكائن  دكان   : التالي  العنوان  إلى 
 16 رقم   3 ز قة  الشرقاوي  بسا ية 

مكرر - سال.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
السجل   ،115181 تحت رقم   2221

التجاري رقم 141787.
326 P

WIAM LIVE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 16 ز قة جاللي 

العريبي الطابق رقم 8 الدار البيضاء

حل الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ماي   18 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

الوحيد لشركة  الشريك  قرر   2221

شركة ذات   WIAM LIVE SARLAU

مسؤولية محدودة ما ولي :

 WIAM LIVE SARLAU حل شركة

ش.م.م.ش.و ما ولي :

 WIAM LIVE الشركة  حل 

من  ابتداء  ش.م.م.ش.و   SARLAU

تاريخ 18 ماي 2221.

الهواري  وئام  السيدة  تعيين 

ستباشر  والتي  للشركة  كمصفية 

مهامها طبقا للنظام األسا�سي للشركة 

ابتداء من هذا اليوم.

تحدود مقر التصفية في العنوان 

التالي : 16 ز قة جاللي العريبي الطابق 

رقم 8 الدار البيضاء.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

بتاريخ فاتح  التجارية بالدار البيضاء 

 ،782621 رقم  تحت   2221 وو يو 

السجل التجاري رقم 452147.

327 P

INTERCALLIA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

وقدر رأسمالها ب : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 11، ز قة قابس

أستودوو رقم 2، الطابق األول

حسان - الرباط

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

وو يو   2 في  مسجل   2221 ماي   29

تحمل  شركة  تأسيس  تم   2221

الخصائص التالية :

INTERCALLIA SARL : التسمية

ذات  شركة   : القا و ية  الصفة 

SARL مسؤولية محدودة

مشغل مركز   : الهدف االجتماعي 

االتصال.
درهم   122.222  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

وناور  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 إلى 

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديسمبر.
املقر االجتماعي : 11، ز قة قابس، 

األول،  الطابق   ،2 رقم  أستودوو 

حسان - الرباط

عبد  ودور  السيدان   : التسيير 

غير  ملدة  الرباع،  ومحمد  الرحيم 

محدودة.

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 

تؤخذ 5% لتكوين االحتياط القا وني 

والباقي ووزع بين الشركاء.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

)السجل   115345 تحت رقم   2221

التجاري رقم 152677).

328 P

DRISLASSI
16 تجزئة سان موريس ز قة واد 

تدرارين سوي�سي الرباط

االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

بتاريخ 7 ماي 2221 تقرر ما ولي :

للشركة  القا وني  الشكل  تحويل 

إلى شركة  من شركة مد ية عقارية 

ذات املسؤولية املحدودة.
تسجيل الشركة بالسجل التجاري 

بالرباط تحت رقم 152325.

وقد تم اإلوداع القا وني باملحكمة 

التجارية بالرباط ووم 28 أبريل 2221 

تحت رقم 114994.
التسيير

329 P

كلوبال فرمينك موروكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 2.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : حي بدر، رقم 89
الطابق األول، سوق األربعاء الغرب 

تأسيس شركة
املبرم  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتاريخ 22 مارس 2221، وضع القا ون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة تحمل املواصفات التالية :

تحمل الشركة تسمية   : التسمية 
شركة  موروكو«  فرمينك  »كلوبال 

ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف :

االستغالل الفالحي بشتى أ واعه.
إنشاء، شراء، كراء، بيع واستغالل 

جميع املزارع لتربية الحيوا ات.
التصدور  عمليات  جميع 
واالستيراد املرتبطة بأهداف الشركة.
التصدور،  البيع  الشراء، 
واملتاجرة بصفة  التمثيل  االستيراد، 
اللوازم،  األموال،  جميع  في  عامة 
التموينات، اآلالت أو االجهزة املتعلقة 

بأهداف الشركة.
استغالل  شراء،  كراء،  دراسة، 
االختراع براءات  جميع   وتحويل 
عالمات  االوجازات،  االتقان،  أو   
جميع  عامة،  وبصفة  اال تاج 
املعامالت املتعلقة باألهداف السالفة 

الذكر.
املؤسسات  في   املساهمة 
املشابهة األهداف  الشركات ذات   أو 

 أو املكملة ألهداف الشركة.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
بصفة  املرتبطة  واملنقولية  العقارية 
باألهداف   مباشرة  غير  أو  مباشرة 
املحددة أعاله أو بأي هدف آخر يعطي 

أفضلية للتطور.
املقر االجتماعي : حدد مقر الشركة 
األول،  الطابق   ،89 رقم  بدر،  حي   :

سوق األربعاء الغرب.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.
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من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح وناور وتنتهي في 

كل سنة.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

رأسمال الشركة في مبلغ 2.222.222 

22.222 حصة  درهم وهو مكون من 

من فئة 122 درهم للواحدة، مكتتب 

على  وموزعة  ربعها  ومحرر  بالكامل 

الشركاء كاآلتي :

ا تر اسيو ال  ميادرين  شركة 

12222 حصة.

شركة ادوالم 9822 حصة.

إجمالي الحصص 22222 حصة.

وونس  السيدون  عين   : التسيير 

مسيرون  إلي  شابو  بن  ودان  شردود 

للشركة ملدة غير محدودة.

اإلوداع  تم   : التجاري  السجل 

املحكمة  ضبط  بكتابة  القا وني 

الغرب،  االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2221 وو يو   8 بتاريخ 

.27229
للخالصة والتذكير

التسيير

330 P

SF 15 TEXTILE
رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : دوار أوالد سيدي 

عبو واد حصار سيدي حجاج

الدار البيضاء

تصفية الشركة
تعيين مصفي الشركة

اختتام التصفية
العام  الجمع  عقد  بموجب 

 2221 ماي   19 بتاريخ  االستثنائي 

لشركة SF 15 TEXTILE والتي مقرها 

االجتماعي دوار أوالد سيدي عبو واد 

حصار سيدي حجاج الدار البيضاء، 
تقرر درهم،   122.222  :  رأسمالها 

ما ولي :

الحل املسبق للشركة.

النعاس  السعيد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

دوار أوالد سيدي   : مقر التصفية 

عبو واد حصار سيدي حجاج الدار 

البيضاء.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 12 وو يو 2221 تحت 
رقم 782125.

331 P

CAFE LA RUELLE
SARL AU

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 26، شارع مرس 

السلطان الطابق 1 الشقة 3

الدار البيضاء

بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2221 فبراور   11 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  النظامية  القوا ين  أنشأت 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية :

لغييل  كافي   : التسمية 

 CAFE LA RUELLE ش.ذ.م.م.ش.و 

SARL AU

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

الهدف : مقهى.

ووم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

حالة  في  عدا  ما  النهائي  التأسيس 

الفسخ املسبق أو التمدود.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   122.222 بقيمة  الشركة 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسم 

122 درهم للحصة الواحدة اكتتبت 

وحررت بالكامل ووزعت كما ولي :

حصة   1222  : الهواري  عبد هللا 

122.222 درهم.

 122.222 1222 حصة   : املجموع 

درهم.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

غير  ملدة  الهواري  هللا  عبد  السيد 

محدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

بمصلحة  القا وني  اإلوداع  تم 

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

فبراور   15 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

765582 وبالسجل  2221 تحت رقم 

التجاري تحت رقم 489955.

332 P

SOCIAL INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة

وبلغ رأسمالها : 12.222 درهم

املقر االجتماعي : 9 زاوية شارع الواد 

وز قة ميدلت حسان الرباط

السجل التجاري بالرباط

رقم 88651

تحويل املقر االجتماعي
بتاريخ مداوالت   بمقت�سى 

املقر  تم تحويل   ،2222 24  وفمبر 

االجتماعي للشركة بنفس املدونة.
زاوية ز قة القا�سي سراوري   : من 

البينيد  حي  حمادي  بن  والقا�سي 

الواد  شارع  زاوية   9  : إلى  الرباط، 

وز قة ميدلت حسان الرباط.

تغيير املادة 4 من النظام األسا�سي 

واملتعلقة باملقر االجتماعي.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 

القا وني باملحكمة التجارية بالرباط 

رقم  تحت   2221 مارس   31 في 

.112364
من أجل التلخيص والنشر

التسيير

333 P

LAKAD
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة من شريك وحيد
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،2221 وناور   15

من شريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد مميزاتها كالتالي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة من شريك وحيد.

LAKAD : التسمية

الغرض االجتماعي :
بأي  استغالل،  إنشاء،  حيازة، 
حقوق  جميع  األشكال،  من  شكل 
امللكية واألرا�سي واملمتلكات أو املباني 
التجاري،  السكني،  لالستخدام 
األوراق  وجميع  املنهي،  أو  الصناعي 
املالية والحقوق االجتماعية وجميع 
املمتلكات التي ومكن أن تشكل ملحقا 

لهذه املمتلكات.
سواء  الدراسات  جميع  إ جاز 
الغير  لحساب  أو  الخاص  لحسابها 

فيما وتعلق بهذا النشاط.
أجل  من  الوسيط  أعمال  إ جاز 
أو بيع أو إوجار أو  إتمام عملية شراء 
تأجير من الباطن لعقارات أو أصول 
تتعلق  في شركة  أو حصص  تجارية 

بمبنى أو أصل تجاري.
مباشرة  مصلحة  أو  حصة  أخذ 
أو غير مباشرة في الشركات أو في أي 
أنشطة أو عمليات صناعية، تجارية، 
والتي قد  منقولة أو عقارية،  مالية، 
غير  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
مباشر بغرض الشركة أو من املحتمل 
أن تسهل تطويرها، وهذا عن  فسها 
أو  ثالثة،  أطراف  عن  وبالنيابة 
األشكال،  من  شكل  بأي  باملشاركة 
وال سيما من خالل إنشاء الشركات، 
االستيعاب،  اال دماج،  االكتتاب، 
املالية  األوراق  بيع  الشراء،  الدفع، 
وحقوق الشركة أو  قل، تأجير كل أو 
جزء من وممتلكاتها وحقوقها املنقولة  

وغير املنقولة وبأي وسيلة أخرى.
العمليات  جميع  عام،  وبشكل 
اقتصادوة،  طبيعتها،  كا ت  مهما 
قا و ية مالية مد ية أو تجارية، والتي 
بشكل مباشر أو  قد تكون مرتبطة، 
غير مباشر بالهدف االجتماعي أو بأي 

أشياء مماثلة أو مرتبطة أو مكملة.
شارع  زاوية   9  : االجتماعي  املقر 

الواد وز قة ميدلت حسان الرباط.
املدة : 99 عاما ابتداء من تسجيل 

الشركة في السجل التجاري.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  وناور 

سنة.
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وتحدد   : االجتماعي  الرأسمال 

مبلغ  في  االجتماعي  الرأسمال 

 122 إلى  مقسمة  درهم،   12.222

درهم   122 بقيمة  اجتماعية  حصة 

كليا  مسجلة  الواحدة،  للحصة 

ومحررة ومخصصة للشريك الوحيد 

.SAKANE PROJECT

التسيير : تم تعيين مسيرة للشركة 

وملدة ثالث سنوات :

مزدادة  السيدة سمهان مرداوي، 

حاملة   ،1976 ديسمبر   18 بتاريخ 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

Q178167 مغربية الجنسية، قاطنة 

 2 الشقة   12 درج  باشكو  بعمارة 

الطابق 1 الدار البيضاء.

التوقيع االجتماعي :

التوقيع املشترك للسيدة سمهان 

والسيدة  مسيرة  بصفتها  مرداوي، 

املمثلة  بصفتها  القادري  خدوجة 

 SAKANE القا و ية للشريك الوحيد

.PROJECT SARL

التوقيع الوحيد للسيدة خدوجة 

القا و ية  املمثلة  بصفتها  القادري 

 SAKANE الوحيد  للشريك 

.PROJECT SARL
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

الرباط : 149633.
من أجل التلخيص

التسيير

334 P

STE IN.MS.NEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : شقة 5 الطابق 

األول عمارة طريق اكوراي املنظر 

الجميل تجزئة رقم 61 مكناس

RC 46623

تحويل املقر االجتماعي
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

مارس   26 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

القرارات  اتخاذ  تم  بمكناس   2221

التالية :

 STE  قل املقر االجتماعي لشركة 

IN.MS.NEO SARL.AU من العنوان 

طريق  عمارة  األول  الطابق   5 شقة 

اكوراي املنظر الجميل تجزئة رقم 61 

الكائن  الجدود  العنوان  إلى  مكناس 

بالطابق األر�سي رقم 214 حي الحرية 

برج موالي عمر مكناس.

و تيجة لذلك تم تعدول الفصل 4 

من القا ون األسا�سي للشركة.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القا وني 

التجارية بمكناس ووم 8 وو يو 2221 

تحت رقم 2841.

335 P

ABTAL PRO

تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

5 وناور 2221 تم تأسيس شركة ذات 

املواصفات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :

ABTAL PRO : التسمية

استغالل   : االجتماعي  الهدف 

مقهى.

املقر االجتماعي : رقم 1288 إقامة 

جنان زمور الخميسات.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 122.222 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

الطويل زاود مسيرا للشركة مع جميع 

الصالحيات.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري  بالخميسات تحت  

رقم 29287.
للنسخ والبيان

الوكيل

336 P

 WATER MINERALE

CHEFCHAOUEN

شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأسمالها : 12.222.222 درهم

رقم السجل التجاري : 24213

املقر االجتماعي : 147، شارع محمد 

الخامس، الطابق األول، رقم 1

طنجة

 WATER قرار  من  يستفاد 

 MINERALE CHEFCHAOUEN

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

ماي   5 املنعقد بتاريخ  شريك وحيد، 

2221، أن هذه األخيرة قررت ما ولي :

استمرار نشاط الشركة.

لدى  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 

التجارية  املحكمة  ضبط  كتابة 

لطنجة، بتاريخ 31 ماي 2221، تحت 

رقم 242883.
مستخرج قصد البيان

املصفي

337P

 CLINIQUE

 MULTIDISCIPLINAIRE

ALAOUI

S.C.P

ش.م.م

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : وجدة، شارع 

الحسن الثاني، ستر هللا، قطعة

رقم 23-22-21-22-15-14

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

ب مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

2221، قد تم تحرير النظام  17 ماي 

ذات  األسا�سي لشركة مد ية مهنية، 

املميزات التالية :

 CLINIQUE شركة   : التسمية 

MULTIDISCIPLINAIRE ALAOUI

ش.م.م.

شارع   : االجتماعي  املقر 
قطعة هللا،  ستر  الثاني،   الحسن 

رقم 14-15-22-21-22-23 وجدة.
الغرض االجتماعي : 

عامة  عيادة  استغالل 
)بوليكلينيك).

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
والت  االجتماعي  بالغرض  املتعلقة 
تنمية  في  املساهمة  شأنها  ومن 

الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
ما عدا في حالة التصفية  تأسيسها، 

أو إطالة املدة.
درهم   122.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 
في كل  درهم للحصة للواحدة،   122

من :
 : عمر  املحمدي  العلوي  السيد 

582 حصة.
 : العلوي املحمدي وسيم  السيد 

212 حصة.
 : سعد  املحمدي  العلوي  السيد 

212 حصة.
يسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
السيد  منفرد  وبإمضاء  محدودة 

العلوي املحمدي محمد.
لإلشارة والتنبيه

338 P

ADAMIR TRANS MAROC
SARL AU

استقالة املسير األول وتعيين مسير 
جدود

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
ADAMIR TRANS MAROC السيد 
رحال اوت عبو بتاريخ 22 ماي 2221 

ما ولي :
كمسير  منصبه  من  االستقالة 
للشركة وتعيين السيد حسن الدوب 
املغربي الجنسية، املزداد سنة 1964 
بدوار  والساكن  مراكش،  بأغمات 
مراكش،  اورير  اوت  اغمات  اكناك 
والحامل للبطاقة الوطنية للتعريف 
ملدة  للشركة  مسيرا   EE41533 رقم 

غير محدودة.
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باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية بطنجة بتاريخ 2 وو يو2221 

تحت رقم 5135.
بمثابة مقتطف وبيان

339 P

SIGMA TRAVAUX

SARL AU

 COMPLEXE RESIDENTIEL LES

 FLEURS, RESIDENCE YASMINE,

IMM 39 ETG 5 N°30 TANGER

تحويل املقر االجتماعي للشركة
قرر الشريك الوحيد ومسير شركة  

 SIGMA TRAVAUX SARL AU

السيد عبد الحميد بوحجرة تحويل 

الكائن  االول  مقرها  من  الشركة 

 COMPLEXE SOULING 4 AL ب 

 HASSANI RDC N°5 GZENAYA

TANGER إلى املقر الجدود الكائن ب 

 COMPLEXE RESIDENTIEL LES

 FLEURS, RESIDENCE YASMINE,

 IMM 39 ETG 5 N°30 TANGER

وذلك ابتداء من تاريخ 17 ماي 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2221 تحت رقم 4939.
بمثابة مقتطف وبيان

340 P

KANADIL PICTURES

SARL AU

 COMPLEXE SOULING 4 AL

 HASSANI RDC N°5 GZENAYA

TANGER

تعدول النشاط التجاري للشركة
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 »KANADIL PICTURES SARL AU«

السيد محمد ر�سى كز اي بتاريخ 29 

أبريل 2222 ما ولي :

للشركة  التجاري  النشاط  تغيير 

ليصبح :

 ACTIVITE PRINCIPAL

 : PRODUCTION

.CINEMATOGRAPHIQUE

 ACTIVITE SECONDAIRE

 : PRODUCTION

.AUDIOVISUELLE

كما قرر تحيين النظام األسا�سي.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2221 تحت رقم 4934.
بمثابة مقتطف وبيان

341 P

 MINI-MARKET

LAYMOUNA
SARL AU

 LOTISSEMENT CORBO LOT 4

REZ DE CHAUSSE - TANGER

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

طنجة بتاريخ 22 ماي 2221، تم وضع 

MINI- لشركة  األسا�سي  القا ون 

 MARKET LAYMOUNA SARL AU

ذات املميزات التالية :

السالم  عبد  السيد   : الشريك 

مزداد  الجنسية،  مغربي  ورغي، 

1966ببني بوشيبت الحسيمة  بتاريخ 

للبطاقة  والحامل  بهولندا  والساكن 

.R824858 الوطنية للتعريف رقم

 MINI-MARKET  : التسمية 

.LAYMOUNA SARL AU

.MINI-MARKET : الغرض

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 122.222 درهم مقسمة إلى 1.222 

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة خصصت كما ولي :

1222 حصة للسيد عبد السالم 

ورغي.

 LOTISSEMENT : املقر االجتماعي

 CORBO LOT 4 REZ DE CHAUSSE

.- TANGER

املدة : 99 سنة.

: تعيين السيد عبد السالم  التسيير 

غير  ملدة   للشركة  مسيرا  ورغي 

محدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2221 تحت رقم 5229.
بمثابة مقتطف وبيان

342 P

AUTO ECOLE EL KTAIBI

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة الخير الرقم 

228 مرس الخير تمارة

تأسيس
بتاريخ   العرفي  العقد  بمقت�سى 

قوا ين  وضع  تم   2221 2 فبراور 

الشركة ذات املميزات التالية :

 AUTO ECOLE EL  : التسمية 

.KTAIBI SARL

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض االجتماعي بإوجاز :

مدرسة التعليم قيادة السيارات.

املدة : حددت في 99 سنة.

الخير  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

الرقم 228 مرس الخير تمارة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 122.222 

درهم مقسمة إلى :

722 حصة قيمة كل واحدة 122 

درهم مقسمة على الشريك عبد هللا 

القطيبي.

322 حصة قيمة كل واحدة 122 

حنان  الشريكة  على  مقسمة  درهم 

أمهال.

املسير : عبد هللا القطيبي.

تم لدى كتابة   : اإلوداع القا وني 

تمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2221 وو يو   8 بتاريخ 

.5872
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بتمارة : 133321.

343 P

RIHAB NET
SNC

شركة ذات اإلسم املشترك

مقرها االجتماعي : حي املغرب العربي 

الرقم 23 سكتور 4 مكرر تمارة - 

الصخيرات، تمارة

املؤرخ  العام  الجمع  بمقت�سى 

املسير  قرر   2221 ماي   31 بتاريخ 

التعدوالت التالية :

ألوا ه  السابق  الشركة  فسخ 

.RIHAB NET لشركة

بوجمعة  همومي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

مقر التصفية : حي املغرب العربي 

 - تمارة  مكرر   4 سكتور   23 الرقم 

الصخيرات، تمارة

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

وو يو   9 بتاريخ   115283 تحت رقم 

.2221
عن النسخة والنص

344 P

FIRST POWER ENERGY
SARL

 LOCAL COMMERCIAL, LOT

TALAA 6, IMM 12, TEMARA

 28 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

 FIRST ماي 2221 قرر مسير الشركة

POWER ENERGY SARL ما ولي :

1 -  قل املقر الرئي�سي من : تجزئة 

مرحات الرقم 149 تمارة إلى العنوان 

التالي : املحل التجاري تجزئة الطلعة 

26 العمارة 12 تمارة.
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2 - تحدوث النظام األسا�سي.
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
الضبط  بكتابة  األول  القا وني 
 8 باملحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ 

وو يو 2221 تحت رقم 5864.
345 P

مزار أوت أودوت كونساي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 6.441.522 درهم

مقرها االجتماعي : ملتقى شارع عبد املومن 
وز قة كالفون، الدار البيضاء

 ECONOCOM LOCATION
MAROC

S.A
إعالن عدم الحل املسبق  للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ،2221 فبراور   12 االستثنائي بتاريخ 
 ECONOCOM« قرر مساهمو شركة
شركة   »LOCATION MAROC
 8.446.222 رأسمالها  مساهمة، 
بالدار  االجتماعي  مقرها  درهم 
الزرقطوني  شارع   ،322 البيضاء، 
إقامة بوا�سي، الطابق األول، ما ولي :

1 - معاونة ضياع أكثر ثالثة أرباع 
الرأسمال االجتماعي للشركة ؛

2 - عدم الحل املسبق للشركة ؛
الصالحيات من أجل  إعطاء   -  3

القيام باالجراءات القا و ية.
كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
ملدونة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2221 وو يو   2 بتاريخ  الدار البيضاء 

تحت رقم 782922.
بمقت�سى مقتطف وبيان
مزار أودوت واستشارات

346 P

EDIFICES ISMAILIA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 5.852.222 درهم

مقرها االجتماعي : منطقة تامسنا 
الصناعية، قطعة أرض رقم 13 

تمارة
للجمعية  عرفي  محضر  على  بناء 
 2221 3 ماي  االستثنائية املؤرخة في 
 EDIFICES ISMAILIA« لشركة 

 : رأسمال  ذات  ش.م.م   ،SARL

الشركاء  قرر  درهم،   5.852.222

ما ولي :

املصادقة على  قل املقر االجتماعي 

تامسنا  ملنطقة  املدونة  في  فس 

الصناعية، تجزئة رقم 13 تمارة.

تعدول نشاط االجتماعي للشركة 

من خالل األنشطة التالية :

أ واع  جميع  وبيع  شراء  تسويق 

 - االستيراد   - املعد ية  املنتجات 

 - امللوثة  غير  الصناعة   - التصدور 

التصنيع الصناعي للمعدات املتعلقة 

أعمال  جميع   - التعدون  بأعمال 

األملنيوم والحدود إلخ..

وصيا ة  الباطن  من  التعاقد 

وتركيب املعدات املعد ية.

املحكمة  في  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2221 تحت رقم 1274.
الستخراج وذكر

املسير

347 P

ائتما ية أسفار كونساي

شقة رقم 4 جنان النهضة 1 الرباط

الهاتف : 2537729762

 ATLAS BAADI

AMENAGEMENT
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 

شركة ذات مسؤولية محدودة :

 ATLAS BAADI : اللقب االجتماعي

.AMENAGEMENT SARL

الشركاء :

ب.و.ط  باعدي  الحسين  السيد 

I92175 : 522 سهم.

السيدة حفيظة قدوري  ب.و.ط 

I362861 : 522 سهم.

املسير : السيد الحسين باعدي.
رأس املال : 122.222 درهم.

الصحي  الصرف  طرق   : النشاط 

والشبكات واألعمال املتنوعة.

النهضة  جنان  إقامة   : العنوان 
عمارة 4 شقة 7 حي النهضة 1 اضافي 

الرباط.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط ووم 12 وو يو 2221 
التجاري  السجل   ،5862 رقم  تحت 

رقم 152681.
للبيان

348 P

MEDI1TV
شركة مساهمة

رأسمالها 96.681.822 درهم
املقر االجتماعي : ز قة محاطمة 

غا دي، إقامة سو دوس، الطابق 5، 
رقم 29، طنجة

السجل التجاري : رقم 18671 
طنجة

تخفيض وزيادة رأس املال عن طريق 
االشتراك النقدي

بعد مداوالت االجتماع العام   -  1
االستثنائي بتاريخ 3 ماي 2221، تقرر 

ما ولي :
بهدف  املال  رأس  تخفيض 
خالل  من  درهم،   2 إلى  تخفيضه 
السابقة  الخسائر  جميع  استيعاب 
تشكل  التي  األسهم  جميع  وإلغاء 

رأسمال الشركة :
إجراء تخفيض نهائي في رأس املال 
من 199.245.622 درهم إلى 2 درهم، 

شريطة زيادة رأس املال.
بمقدار  املال  رأس  زيادة 
بإصدار  درهم   722.222.222
درهم   122 بمائة  سهم   7.222.222

لكل منهما ليتم االشتراك  قدا.
بمقدار  املال  رأس  زيادة  بعد 
722.222.222 درهم، تخفيض رأس  
درهم   8.318.147,41 بمقدار  املال 

بإلغاء خسائر تساوي املبلغ.
كافة  اإلدارة  مجلس  منح 
التخفيضات  لتسجيل  الصالحيات 
وإجراء  املال،  رأس  في  والزيادة 
مواد  على  الصلة  ذات  التعدوالت 
كافة  واستكمال  األسا�سي  النظام 

اإلجراءات الشكلية املطلوبة.

2 - بعد مداوالت مجلس اإلدارة في 

18 ماي 2221، قام املجلس بما ولي :

 CDG INVEST أن شركة  الحظ 

زيادة  في  اشتركت  التي  الوحيدة  هي 

رأس املال بنسبة تصل إلى 15 %.

االكتتاب  حقوق  أن  الحظ 

لالختزال  قابل  غير  أساس  على 

لـ  ممارستها  تم  قد  لالختزال  وقابلة 

وقررت  جدود  سهم   1.252.222

بالتالي :

إلى  املال  رأس  زيادة  من  الحد 

أي  املحصلة،  االشتراكات  مبلغ 

125.222.222 درهم.

الحظ الزيادة النهائية في رأس املال 

من 2 درهم إلى 125.222.222 درهم، 

من النظام األسا�سي   7 وعدل املادة 

وفقا لذلك.

رأس  تخفيض  تسجيل  تم 

إلى  درهم   125.222.222 من  املال 

بإلغاء  وذلك  درهم،   96.681.822

خسائر مبلغ 8.318.222 درهم وإلغاء 

83.182 سهم.

من   7 املادة  عدلت  عليه،  وبناء 

النظام األسا�سي على النحو التالي :

ذكر سابقا :

بمبلغ  املال  رأس  تحدود  وتم 

إلى  ونقسم  درهم   199.245.622

1.992.456 سهم بقيمة اسمية 122 

درهم لكل سهم.

ذكر جدود :

بمبلغ  وحدد  املال  رأس 

إلى  وينقسم  درهم   96.681.822

درهم   122 بقيمة  سهم   966.818

لكل سهم.

االشتراك  عن  اإلعالن  تم   -  3

2221، وظل هذا  15 ماي  والدفع في 

القا ون مرفق بيان االشتراك والدفع 

املنصوص عليه في القا ون.

تم اإلوداع القا وني في سجل   -  4

 2221 8 وو يو  محكمة طنجة بتاريخ 

تحت الرقم 243189.

349 P
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KARTY DEV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : قطاع 1 رقم 426 
الطابق األر�سي - الكيش الوداوة والد 

مطاع - تمارة
السجل التجاري رقم 128441

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
واملسجل   2221 مارس   15 بالرباط 
بتاريخ 23 مارس 2221 تم  قل املقر 
 ،»KARTY DEV« االجتماعي لشركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
منطقة   26 من  الوحيد  الشريك 
الصناعية لتامسنا إلى : قطاع 1 رقم 
426 الطابق األر�سي - الكيش الوداوة 

والد مطاع - تمارة.
رقم  التجاري  بالسجل  التقييد 
االبتدائية  باملحكمة  املسجل   958

بتمارة.
350 P

PARA COSMEX
تأسيس شركة

 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ماي 2221 تم وضع القا ون األسا�سي 

للشركة :
بيع   : االجتماعي  املوضوع 

املنتوجات التجميلية وشبه طبية.
 »PARA COSMEX«  : اإلسم 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
املقر االجتماعي : ز قة أزكزة محل 

رقم 5 أكدال الرباط.
رأسمال الشركة : 522.222 درهم 
5.222 حصة اجتماعية  مقسمة إلى 
122 درهم للواحدة مسجلة ومحررة.

املدة : 99 سنة.
التسيير : السيد الياس ادراز.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  وتم 
تسجيل  تم  كما  بالرباط  التجارية 
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 

.152539
351 P

COPTRAD
SARL AU

تأسيس ش.ذ.م.م
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة 
تحرير  تم   2221 وو يو   3 بتاريخ 
لش.ذ.م.م  األساسية  القوا ين 

مميزاتها كالتالي :
COPTRAD SARL AU : التسمية

ش.ذ.م.م.
الهدف : البناء واألشغال مختلفة.

 قل السلع والبضائع.
املقر : الشقة رقم 4 الطابق األول 

إقامة كادر مرس الخير تمارة.
درهم   122.222  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسم 
122 درهم للواحدة اكتتبت وحررت 
العسلي  مصطفى  السيد  طرف  من 

1222 حصة.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
محدودة من طرف السيد مصطفى 

العسلي.
السنة املالية : تبتدئ في فاتح وناور 

وتنتهي في 31 ديسمبر.
ووم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل التجاري.
اإلمضاء : تسند مهمة التوقيع مع 
املؤسسات  وجميع  البنكية  الوكالة 
الوحيد  التوقيع  خالل  من  املالية 

للسيد مصطفى العسلي.
تقييد  تم   : التجاري  السجل 
السجل  مصلحة  لدى  الشركة 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
وو يو   9 بتاريخ   133337 تحت رقم 

.2221
352 P

 STE EAU DE FLEUR
AFNANE DAR BELAMRI

SARL
السجل التجاري رقم : 27657

بمقت�سى املحضر الرسمي املؤرخ 
بمدونة   2221 أبريل   21 وومه  في 
لشركة  الشريكين  قرر  لقد  سال، 
 STE EAU DE FLEUR AFNANE
DAR BELAMRI SARL حل الشركة 

بمهام  الفهمي  ربيع  السيد  وتحدود 

الفسخ النهائي للشركة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 2221 وو يو   7 في  بسال  االبتدائية 

تحت رقم 36796.

353 P

SUPER EXTRAT IMMO
SARL

إعالن عن تأسيس
 SUPER EXTRAT  : اسم الشركة 

.IMMO SARL

الصفة القا و ية : ش.م.م.

 26  : تاريخ تسجيل العقد العرفي 

ماي 2221 بسال.

- منعش   1  : االجتماعي   الهدف 

عقاري - 2 - أشغال البناء املختلفة 

- 3 - بيع وشراء األرا�سي ومواد البناء.

رأسمال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة للشركاء 

على الشكل التالي :

 333  : اجغيدر  املهدي  السيد 

حصة.

 333  : اجغيدر  محمد  السيد 

حصة.

السيد سعيد بوزيان : 334 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما   31 وناور إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 

الخامس رقم 96 الدار الحمراء سال.

السيد املهدي اجغيدر   : التسيير 

والسيد  اجغيدر  محمد  والسيد 

سعيد بوزيان.
التجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 

33855 باملحكمة االبتدائية بسال.

354 P

SARI BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

»ش.م.م«
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 5 زاوية 185 
و 529 بلوك E3 بير الرامي، القنيطرة

سجلها التجاري : رقم 51931 
باملحكمة التجارية بالرباط

بمقت�سى الجمع العام غير العادي 
مالك  قرر   2221 ماي   19 بتاريخ 
الشركة »SARI BAT« ش.م.م السيد 

ساري حميد بالتعدوالت التالية :
السيد  فوت   : الحصص  تفويت 
من  حصة   1222 حميد  ساري 
قدره  بما  للواحدة  درهم   122 فئة 

122.222 درهم.
حيث وصبح الرأسمال االجتماعي 
إلى  مقسمة  درهم   122.222 هو 
درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للواحدة في حوزة :
السيد عواج محمد : 1222 حصة 

بما قدره 122.222 درهم.
 7 6 و  1 و  تغيير صياغة الفصول 

من القا ون األسا�سي للشركة.
تعدول القا ون األسا�سي للشركة.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القا وني 
ماي   24 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2222 تحت رقم 3194.
355 P

دووان األستاذ محمد كريم دوليزال

موثق بالدار البيضاء

465، شارع السفير ابن عائشة، الطابق الرابع

25 22 42 25 58

الفاكس 59 25 42 22 25

SOCIETE 10CAP
SARL AU
تأسيس 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا ون  وضع  تم   2222 أكتوبر   9
 األسا�سي للشركة محدودة املسؤولية
 ذات الشريك الوحيد ذات الخصائص

التالية :
التسمية : 12CAP شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
اللة  شارع   39  : االجتماعي  املقر 
الدار  د،  شقة   5 الطابق  واقوت 

البيضاء.
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الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

داخل املغرب وخارجه إلى املتاجرة في 

جميع املواد واملنتوجات والخدمات.
الشكل القا وني : تم وضع القا ون 

لشركة  الشركاء  األسا�سي من طرف 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

وحدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 122.222 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

حصة قيمة   1222 درهم مقسم إلى 

كل حصة 122 درهم محررة جميعها 

من طرف السيد ر�سى السبتي شريك 

وحيد.

ملدة  الشركة  تسير   : التسيير 

ر�سى  السيد  من طرف  محددة  غير 

السبتي.

كما تلتزم الشركة في جميع العقود 

التي تخصها بالتقويع املنفرد للسيد 
ر�سى السبتي.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القا وني  اإلوداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم   ،2222 أكتوبر   14 بتاريخ 

.749653

السجل التجاري رقم 475759.
للخالصة والبيان

األستاذ محمد كريم دوليزال

356 P

SOCIETE 10CAP
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسمالها االجتماعي : 122.222 

درهم

الدار البيضاء 39 شارع اللة واقوت 

الطابق 5 شقة د

السجل التجاري رقم 475759

تفويت حصص اجتماعية 
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 

ماي   7 بتاريخ  املنعقد   العادي  غير 

2221 قرر الشريك الوحيد ما ولي :

الحصص  جميع  تفويت 

بشركة  وملكها  التي  االجتماعية 

 MCAP« شركة  لفائدة   »12CAP«

INVEST« شركة محدودة املسؤولية.

استقالة السيد ر�سى السبتي من 

مهامه كمسير وحيد للشركة.

 »MCAP INVEST« قبول شركة  

بصفتها  املسؤولية  محدودة  شركة 

لشركة   جدودا  وحيدا  شريكا 

.»12CAP«

مراك�سي  وونس  السيد  تعيين 

مسيرا وحيدا للشركة.

تحيين النظام القا وني للشركة.

للشركة  القا وني  اإلوداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   ،2221 وو يو   12 بتاريخ 

.782116

357 P

STE EFECTIVELY
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالرباط   2221 أبريل   3 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشريك واحد.

.STE EFECTIVELY : التسمية

الهدف :  ظام املعلوميات - تركيب 

أجهزة الكمبيوتر.

موالي  شارع   : التجاري  العنوان 

العيبودي  إقامة  األول  الحسن 

الطابق الرابع الشقة 26 تمارة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 122.222 درهم بقيمة 122 درهم 

للحصة الواحدة مقسمة كالتالي :

الحسين  للسيد  حصة   522

الغزلي.

الدون  للسيد  ور  حصة  و522 

شرفي.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الحسين الغزلي كمسير للشركة ملدة 

غير محدودة.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
 28 بتاريخ   133215 تمارة تحت رقم 

ماي 2221.
358 P

 STE BLUE PHENIX
CLOTHING

SARL
ش.م.م.

رأسمالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : شارع السعدوين 

الحي الصناعي عين السلوكي - 
مكناس

سجل التجاري رقم : 25995 
بمكناس

الرقم املوحد : 
221539172222266

الجمع  مداوالت  بمقت�سى    -  1
 BLUE لشركة  االستثنائي  العام 
ش.م.م   PHENIX CLOTHING

بتاريخ 12 ماي 2221 تقرر ما ولي :
للشركة  املسبق  النهائي  الحل 

ابتداء من 12 ماي 2221.
عزيز  محمد  السيد  تعيين 

املسطا�سي كمصف للشركة.
تحدود عنوان التصفية بالعنوان 
التالي : شارع السعدوين الحي الصناعي 

عين السلوكي - مكناس.
لدى  القا وني  اإلوداع  تم    -  2
 3 املحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 

وو يو 2221 تحت رقم 188.
359 P

STE INGEMAP
SARL AU

 قل املقر االجتماعي
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ماي   5 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2221 تقرر ما ولي :
شارع   : من  الشركة  مقر  تغيير 
محمد الخامس عارة 331 الشقة رقم 
28 الطابق الرابع - بني مالل إلى : 15 
ز قة باتريس لومومبا الشقة رقم 26 

حسان - الرباط.

كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
ببني  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
مالل بتاريخ 2 وو يو 2221 تحت رقم 

.616
كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2221 وو يو   12 بتاريخ 

.5872
بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 
التجاري بالرباط تحت رقم 152693.
360 P

STE T.H.UNIVERS
SARL AU

بمقت�سى عقد مؤرخ تم تأسيس 
شركة تحمل الخصائص اآلتية :

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

التسمية : ت اش س اونيفيغ.
املقر : 12 مكرر شقة 3 ز قة لبنان 

املحيط الرباط.
أشغال   - وشراء  :بيع  النشاط 

عمومية.
رأسمال : 122.222 درهم.

املسيرة : ليلى شيدمي.
املدة : 99 سنة.

االبتدائية  باملحكمة  اإلوداع  تم 
بتمارة تحت رقم 115162.

361 P

 STE TRANSPORT
BELAHMAMA

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : 122 شارع موالي 
عبد العزيز مكتب رقم 2 إقامة  دى 

القنيطرة
تأسيس الشركة

أوال : بمقت�سى عقد عرفي مسجل 
حرر   2221 وو يو   7 بتاريخ  بالقنيرة 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القا ون 
املسؤولية ذات شريك وحيد تحمل 

املواصفات التالية :
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 STE TRANSPORT  : التسمية 

.BELAHMAMA

:  قل  الشركة  هدف   : الهدف 

النقل   - والبضائع  األشخاص 

السياحي.

املقر االجتماعي : 122 شارع موالي 

إقامة  دى   2 عبد العزيز مكتب رقم 

- القنيطرة.

املدة : تسعة وتسعون سنة 99.

: حدد رأس  رأس املال االجتماعي 

املال في مبلغ 122.222 درهم مقسمة 

درهم   122 حصة بقيمة   1222 على 

للحصة الواحدة مخصصة للشريك 

الوحيد.

 : الرزاق  عبد  بلحمامة  السيد 

1222 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

الرزاق  عبد  بلحمامة  السيد  املسير 

مغربي   2222 وو يو   21 في  مزداد 

حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

.G I 6751

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

إلنشاء   %5 تقتطع   : األرباح 

ويخصص  القا وني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشريك الوحيد.

تم تسدود الحصص   : الحصص 

درهم   122.222 قدره  بما   قدا 

أودعت في صندوق الشركة.

تم   : القا وني  اإلوداع   : ثا يا 

اإلوداع القا وني باملحكمة االبتدائية 

بالقنيطرة بتاريخ 12 وو يو 2221 وتم 

التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 62997.

362 P

STE NIAMAT ALLAH AGRI
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 122 شارع موالي 

عبد العزيز مكتب رقم 2 إقامة  دى 

القنيطرة

تأسيس الشركة
أوال : بمقت�سى عقد عرفي مسجل 

حرر   2221 ماي   27 بتاريخ  بالقنيرة 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القا ون 

املسؤولية ذات شريك وحيد تحمل 

املواصفات التالية :

 STE NIAMAT ALLAH : التسمية

.AGRI

التدبير   : هدف الشركة   : الهدف 

واالستغالل الفالحي.

املقر االجتماعي : 122 شارع موالي 

إقامة  دى   2 عبد العزيز مكتب رقم 

- القنيطرة.

املدة : تسعة وتسعون سنة 99.

: حدد رأس  رأس املال االجتماعي 

املال في مبلغ 122.222 درهم مقسمة 

درهم   122 حصة بقيمة   1222 على 

للحصة الواحدة مخصصة للشريك 

الوحيد.

 1222  : املسعودي  وفل  السيد 

حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

املسير السيد املسعودي  وفل مزداد 

حامل  مغربي   1982 25  وفمبر  في 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.S418548

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

إلنشاء   %5 تقتطع   : األرباح 

ويخصص  القا وني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشريك الوحيد.

تم تسدود الحصص   : الحصص 

درهم   122.222 قدره  بما   قدا 

أودعت في صندوق الشركة.

تم   : القا وني  اإلوداع   : ثا يا 

اإلوداع القا وني باملحكمة االبتدائية 

2221 وتم  9 وو يو  بالقنيطرة بتاريخ 

التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 62969.

363 P

STE PILL MED

SARL AU

رقم السجل التجاري : 464911

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

الرأسمال االجتاعي للشركة : 

122.222 درهما

العام االستثنائي  الجمع  بموجب 

خالل  تقرر   2221 أبريل   19 بتراوخ 

االجتماع ما ولي :

: من السيد بن  تفويت الحصص 

حدو عماد 1222 حصة اجتماعية إلى 

كل من السيد سعيد الجوطي والسيد 

بو العلف رشيد كل واحد 522 حصة.

 : للشركة  االجتماعي  الرأسمال 

 1222 إلى  مقسم  درهما   122.222

حصة  كل  مقدار  اجتماعية  حصة 

بين  بالتساوي  مقسمة  درهم   122

والسيد  الجوطي  سعيد  السيد 

بوالعلف رشيد.

استقالة السيد بن حدو عماد من 

منصبه كمسير وتعيين السيد سعيد 

الجوطي كمسير جدود للشركة.

تحدوث القا ون األسا�سي.

تغيير الشكل القا وني من شركة 

ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781943.

364 P

STE ATI.KAF

SARL AU

في  حرر  استثنائي  قرار  بمقت�سى 

قرر   2221 مارس  فاتح  في  الرباط 

 ATI.KAF للشركة  الوحيد  الشريك 

الشريك  ذات  ش.م.م.   SARL AU

الوحيد ما ولي :

تصفية نهائية.

السيدة  للشركة  املصفية  تعيين 

التصفية  الكاس وكذا مكان  عتيقة 

في 24 ز قة أوالد زيان للطيران الرباط.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

الرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

وو يو   12 في   115341 رقم  تحت 

.2221

365 P

STE ALSOFA SERVICES

SARL AU

حرر  استثنائي  قرار  بمقت�سى 

قرر   2221 ماي   28 في  الرباط  في 

 ALSOFA للشركة  الوحيد  الشريك 

الشريك  ذات  ش.م.م.   SERVICES

الوحيد ما ولي :

تصفية مسبقة للشركة.

السيد  للشركة  املصفي  تعيين 

خالد بن مو�سى وكذا مكان التصفية 

برقم  الواقع  األول  بالطابق  الشقة 

املحيط  ز قة  ابولي   94 العمارة   5

الرباط.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

الرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

وو يو   12 في   115342 رقم  تحت 

.2221

366 P
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 STE GALAXY ENGINEERING

CAPITAL

SARL AU

استثنائي  عام  جمع  بمقت�سى 

حرر في الرباط في 9 وو يو 2221 قرر 

 GALAXY للشركة  الوحيد  الشريك 

ش.م.م.   ENGINEERING CAPITAL

ذات الشريك الوحيد ما ولي :

طرف  من  حصة   1222 تفويت 

السيد محمد كريم حجيرة إلى السيد 

عثمان حجيرة.

كريم  محمد  السيد  استقالة 

حجيرة من منصبه كمسير للشركة.

حجيرة  عثمان  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.

تعدول املواد 6، 7، 13 من القا ون 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

وو يو   12 بتاريخ   115337 تحت رقم 

.2221

367 P

STE ELECTRO JBILO

SARL AU

في  حرر  استثنائي  قرار  بمقت�سى 

قرر شركاء   2221 وناور   5 الرباط في 

 ELECTRO JBILO SARL AU شركة 

ش.م.م. ذات الشريك الوحيد ما ولي :

تصفية نهائية.

تعيين املصفي للشركة السيد عبد 

السالم مجدوبي وكذا مكان التصفية 

في 183 شارع تاورك حي النهضة سال.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 36786 في 4 وو يو 2221.

368 P

 STE GRAND CHANTIER ET

AMENAGEMENT
SARL AU

رأس مالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 197، الطابق األول 

حي القدس سيدي قاسم

بسيدي  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أنشأت   2221 أبريل   32 قاسم 

ذات  لشركة  النظامية  القوا ين 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات التالية :

الكبرى  األوراش   : التسمية 

 GRAND ش.ذ.م.م.ش.و  والتهيئة 

 CHANTIER ET AMENAGEMENT

.SARL AU

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

العمومية  األشغال   : الهدف 

واستغالل املقالع.

سنة من ووم تأسيس   99  : املدة 

النهائي ما عدا في حالة الفسخ املسبق 

أو التمدود.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   122.222 بقيمة  الشركة 

مقسم على ألف حصة من فئة 122 

درهم وزعت كما ولي :

 - حصة   1222  : الوكيلي  محمد 

122.222 درهم.

املجموع : 1222 حصة - 122.222  

درهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

غير  ملدة  الوكيلي  محمد  السيد 

محدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

بمصلحة  القا وني  اإلوداع  تم 

املحكمة  لدى  الضبط  كتابة 

 5 بتاريخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

ماي 2221 تحت رقم 247 وبالسجل 

التجاري تحت رقم 28855.

369 P

STE I.P.S INCENDIE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس املال : 122.222 درهم

رقم 1285 حي جوهرة سيدي قاسم

تصريح بالتأسيس
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ماي   22 واملسجل بتاريخ   2221 ماي 

تحمل  شركة  تأسيس  تم   2221

الخصائص التالية :

 STE I.P.S INCENDIE  : التسمية 

.SARL

طفاوات  وشراء  بيع   : الهدف 

الحريف ومقاول في أشغال مختلفة.
حي   1285 رقم   : املقر االجتماعي 

جوهرة سيدي قاسم.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

مائة ألف درهم.

بلقا�سي  السيد سهيل   : التسيير 

بطاقته الوطنية 125998.

السجل التجاري : لقد تم اإلوداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القا وني 

االبتدائية بسيدي قاسم ووم الفاتح 

من شهر وو يو 2221 تحت رقم 291 

والحصول على السجل التجاري رقم 

.28881

370 P

STE AGRI TANDEM
تأسيس

 7 بمقت�سى العقد العرفي بتاريخ 
ماي 2221 بالرباط، تم وضع القا ون 

مسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

الخصائص  تحمل  التي  محدودة 

التالية :

التسمية : تحمل الشركة التسمية 

.AGRI TANDEM : التالية

املوضوع : أنشطة الدعم للزراعة 

للمحاصيل،  األولية  واملعالجة 

 صيحة إدارية.

شارع فجيج،   5  : املقر االجتماعي 

في الطابق الثالث ب ب   9 شقة رقم 

الرباط.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسم  درهم   122.222 قيمة 
درهم   122 حصة ذات قيمة   1222

للحصة مقسم بين الشركاء كالتالي :
 522  : الحيمر  توفيق  السيد 
درهم أي ما   122 حصة ذات قيمة 

قيمته 52.222 درهم.
السيدة صار العلوي : 522 حصة 
درهم أي ما قيمته   122 ذات قيمة 

52.222 درهم.
توفيق  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الحيمر 

محددة.
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
القا وني باملحكمة التجارية بالرباط 
تحت السجل التجاري رقم 152393 

ووم فاتح وو يو 2221.
371 P

 STE SG BUILDING ET
SERVICES

تأسيس
بمقت�سى العقد العرفي بتاريخ 21 
ماي 2221 بتامسنا، تم وضع القا ون 
مسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 
محدودة من شريك وحيد التي تحمل 

الخصائص التالية :
الشركة  تحمل   : التسمية 
 SG BUILDING ET : التسمية التالية

.SERVICES
املوضوع : تشييد املباني السكنية 

وغير السكنية وغير السكنية.
النجاح الشطر   : املقر االجتماعي 
7 سيدي وحيى  الشقة   52 العمارة   9

زعير تامسنا.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسم  درهم   122.222 قيمة 
درهم   122 حصة ذات قيمة   1222

للحصة مقسم بين الشركاء كالتالي :
 1222  : السيد اسماعيل غفراني 
درهم أي ما   122 حصة ذات قيمة 

قيمته 122.222 درهم.
إسماعيل  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  غفراني 

محددة.
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اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
بتمارة  باملحكمة االبتدائية  القا وني 
تحت السجل التجاري رقم 133313 

ووم 8 وو يو 2221.
372 P

STE RENOVATION FAIZ
تأسيس

بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
وضع  تم  بالرباط،   2221 أبريل   12
ذات  للشركة  األسا�سي  القا ون 
مسؤولية محدودة من شريك وحيد 

التي تحمل الخصائص التالية :
التسمية : تحمل الشركة التسمية 

.RENOVATION FAIZ : التالية
تجارة التجزئة ملعدات   : املوضوع 
املوقد األخرى في املتاجر املتخصصة.

املقر االجتماعي : حي املغرب العربي 
رقم 314 سكتور 3 تمارة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسم  درهم   122.222 قيمة 
درهم   122 حصة ذات قيمة   1222

للحصة مقسم بين الشركاء كالتالي :
1222 حصة   : السيد مراد الفاوز 
درهم أي ما قيمته   122 ذات قيمة 

122.222 درهم.
: عين السيد مراد الفاوز   التسيير 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
بتمارة  باملحكمة االبتدائية  القا وني 
تحت السجل التجاري رقم 133229 

ووم فاتح وو يو 2221.
373 P

STE SK DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

والشريك الوحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 21،شارع الجيش 
امللكي، إقامة ماجوريل، مكتب

رقم 9 - القنيطرة
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تم  القنيطرة  في   2221 ماي   28
للشركة  األسا�سي  النظام  إنشاء 
والشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد والتي تتمثل خصائصها فيما 
ولي :

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدودة والشريك الوحيد.

 STE SK DEVELOPMENT : االسم
ص.ك للتطوير.

املدة : تسعة وتسعون 99 سنة.
املقر االجتماعي : 21،شارع الجيش 
امللكي، إقامة ماجوريل، مكتب رقم 9 

- القنيطرة.
الشركة  من  الغرض   : الهدف 

سواء في املغرب أو في الخارج هو :
جميع   : العقاري  االنعاش 
واستثمار  شراء  املعامالت العقارية، 
مساكن  وتسويق  وإنشاء  إوجار 
ووحدات  جدودة  وريفية  حضرية 

صناعية ومزارع زراعية.
واألشغال البناء   مقاول 

 العامة :
لجميع  والتجدود  البناء  أعمال   
املباني،  أ واع  جميع  من  الحرف 
الصحي،  والصرف  الطرق،  وأعمال 
والكهرباء  الشرب،  مياه  وإمدادات 
البناء  وأعمال  الهاتف،  وخدمات 

والتنمية الحضرية والزراعية.
 : واملعدات  البناء  مواد  تاجر 
وتأجير وبيع  استيراد وتصدور وشراء 

املعدات وآالت البناء ومواد البناء.
درهم  ألف  مائة   : املال  رأس 

122.222 درهم.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل عام.
السيد  الشركة  ودور   : التسيير 
ملغاري الحسين حامل بطاقة الوطنية 

رقم FA 67697 لفترة غير محددة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ووليو   6 بتاريخ  بالقنيطرة  التجارية 

2221 تحت رقم 62895.
374 P

STE VIP ZARES
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاريخ تسجيل العقد العرفي في 16 
بالروماني والتي تحمل   2222  وفمبر 

الخصائص التالية :

الهدف االجتماعي : مقهى ومطعم.
رأسمال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشكل التالي :

 522  : الزوهري  لبنى  السيدة 

حصة.

السيد  بيل باونة : 522 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
حي   122 رقم   : االجتماعي  املقر 

الصنوبر الروماني.

التسيير : السيدة لبنة الزوهري.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.343

375 P

STE IHAB LUXURY CAR
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   2221 وو يو   11 بتاريخ 

القوا ين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
املقر : 4 شارع النوبال 4 ز قة رقم 

17 حي الرياض الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

مقسم  درهم   122.222 قدره  بما 

درهم   122 بنسبة  حصة   122 على 
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة 

االجتماعي للشركة.

من  املائة  في   5 تؤخذ   : األرباح 

األرباح الصافية للتأسس االحتياطي.

سعيد  إيهاب  السيد   : الحصص 

1222 حصة.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 
السيد إيهاب سعيد ملدة غير محدودة.
بكتابة  تم   : القا وني  لإلوداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم السجل التجاري 152611.
376 P

ائتما ية ملسيكني عصام

تجزئة الياسمين مارينا دور شقة رقم 132 

عمارة K6 تامسنا

الهاتف : 26.66.44.25.22

شركة كالزس طرافو
ش.ذ.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

بمقت�سى أ ظمة الشركة املوقعة 
 2221 وناور   19 بتاريخ  بالرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملواصفات التالية :
 STE  : االجتماعية  التسمية 

.KALZS TRAVAUX SARL AU
البناء   : االجتماعي  الغرض 
والتجهيز والطالء، السباكة، الصرف 
البستنة  النجارة،  الكهرباء،  الصحي، 

أو أعمال الحدود استيراد وتصدور.
املقر االجتماعي : الرباط، 15 شارع 

األبطال شقة رقم 4 أكدال.
درهم   122.222  : الرأسمال 
 122 حصة بقيمة   1222 مقسم إلى 
النحو  على  ستوزع  للواحدة  درهم 

التالي :
داود،  بن  العربي  محمد  السيد 

مالك 1222 سهم.
1222 سهم  أي ما مجموعه ألف 
لكل  درهم   122 درهم  مائة  بقيمة 

سهم.
التسيير : السيد محمد العربي بن 

داود.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 31 ديسمبر.
املدة : 99 سنة.

تم اإلوداع القا وني لدى مسجل 
برقم  بالرباط  التجارية  املحكمة 

111825 بتاريخ 17 مارس 2221.
377 P
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STE REVOLUTION DESIGN
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
وقدر رأسمالها ب 122.222 درهم
املقر االجتماعي : ز قة الزيتون، 
إقامة سايس B، الشقة رقم 1،

حي الرياض - الرباط
 23 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
مارس 2221 ومسجل بتاريخ 5 أبريل 
2221 بالرباط شركاء الشركة ما ولي :
الزيادة في رأسمال الشركة الذي 
درهم   122.222 في  محددا  كان 
322.222 درهم وذلك بخلق  ليصبح 
حصة اجتماعية جدودة من   2222
فئة 122 درهم للحصة تكتتب وتحرر 

كما ولي :
واملستحقة  السائلة  الدائنات 
 : قدرها  التي  الشركة  على  للشركاء 

222.222 درهم.
الجدود  التقسيم  ويصبح 

لرأسمال الشركة كما ولي :
 182.222  : بريني  هشام  السيد 

درهم.
 : بويهي  الصمد  عبد  السيد 

122.222 درهم.
املجموع : 322.222 درهم.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2221 وو يو   12 بتاريخ 

.RC N° 93413 115331
378 P

 STE D’AMENAGEMENT ET
 DE DEVELOPPEMENT VERT

- SADV
شركة مساهمة

رأسمالها : 2.685.991.322 درهم
املقر االجتماعي : 4-2، ز قة األبطال، 

حي الراحة - الدار البيضاء
السجل التجاري عدد 245629

الدار البيضاء
الزيادة في الرأسمال

1 -  بمقت�سى محضر الجمع العام 
ماي   12 في  املنعقد  العادي  الغير 

2221 تقرر ما ولي :

االجتماعي  الرأسمال  في  الزيادة 
درهم،   76.724.922 بمبلغ  للشركة 
 2.629.286.422 من  ورتفع  وبذلك 
درهم   2.685.991.322 إلى  درهم 
جدودة  أسهم   767.249 بإصدار 
للقيمة  درهم   122 فئة  من  عادوة 

اإلسمية الواحدة صادرة بالتكافؤ.
االكتتاب  أفضلية  حق  إلغاء 

للمساهمين.
إعطاء الصالحيات الالزمة ملجلس 
اإلدارة لتحقيق الزيادة في الرأسمال.

من  و7   6 تعدول موازي للفصول 
القا ون األسا�سي مع مراعاة الشرط 

السابق إلتمام الزيادة في الرأسمال.
اإلدارة  مجلس  محضر  بمقت�سى 
املنعقد في 19 ماي 2221 تقرر ما ولي :
في  النهائية  الزيادة  تحقيق 
إلى  بذلك  لينقله  الرأسمال، 

2.685.991.322 درهم.
من  و7   6 تعدول موازي للفصول 

القا ون األسا�سي.
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم   -  2
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
2221 تحت  24 ماي  بتاريخ  البيضاء 

عدد 781762.
قصد النشر واإلعالن

379 P

 STE TRICHI MINIER DU
SUD

SARL AU
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة ذات  تم إنشاء   2221 ماي   3
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :
 STE TRICHI MINIER : التسمية

DU SUD
الشركة  هدف  وتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :
واملحاجر  املناجم  استغالل 

والبحث عن املعادن...
املقر االجتماعي : الرقم 428 عمارة 
سمية شارع الوالء الشقة 2 الداخلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

مبلغ  في  حدد   : املال  رأس 
1.222.222 درهم مقسم إلى 12222 

حصة من فئة 122 درهم للواحدة.
توزيع رأس املال : 

 12222 طري�سي  عائشة  السيدة 
حصة.

التسيير : تم تعيين السيدة عائشة 
طري�سي كمسيرة للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح وناور وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   : القا وني  اإلوداع 
بتاريخ الذهب  بواد   االبتدائية 

4 وو يو 2221 تحت رقم 2221/978 
وبالسجل التجاري تحت رقم 18483.
380 P

STE PLATINUM SUD AGRI
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة ذات  تم إنشاء   2221 ماي   5
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :
 PLATINUM SUD  : التسمية 

AGRI
الشركة  هدف  وتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :
والتصدور  االستيراد  الفالحة، 
الفواكه  وبيع  والتوزيع  والشراء 
املنتجات  وجميع  والخضروات 

الفالحية ...
الوالء  شارع   : االجتماعي  املقر 

الرقم 19 الداخلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ 122.222 
درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم للواحدة.
توزيع رأس املال : 

السيد احمد اهل احمد ابراهيم 
1222 حصة.

تم تعيين السيد احمد   : التسيير 
اهل احمد ابراهيم كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح وناور وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   : القا وني  اإلوداع 

بتاريخ الذهب  بواد   االبتدائية 

4 وو يو 2221 تحت رقم 2221/975 

وبالسجل التجاري تحت رقم 18477.

382 P

STE PORTOBAY
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة ذات  تم إنشاء   2221 ماي   5

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :

 PORTOBAY : التسمية

الشركة  هدف  وتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

جميع أنشطة اإلوواء السياحي...

الوالء  شارع   : االجتماعي  املقر 

الرقم 19 الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ 122.222 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم للواحدة.

توزيع رأس املال : 

 1222 الصغير  احمد  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد احمد   : التسيير 

الصغير كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   : القا وني  اإلوداع 

بتاريخ الذهب  بواد   االبتدائية 

4 وو يو 2221 تحت رقم 2221/976 

وبالسجل التجاري تحت رقم 18479.

383 P

STE PLATINUM AGRI
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة ذات  تم إنشاء   2221 ماي   3

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :
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PLATINUM AGRI : التسمية

الشركة  هدف  وتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

والتصدور  االستيراد  الفالحة، 

الفواكه  وبيع  والتوزيع  والشراء 

املنتجات  وجميع  والخضروات 

الفالحية ...

الوالء  شارع   : االجتماعي  املقر 

الرقم 19 الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ 122.222 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم للواحدة.

توزيع رأس املال : 

 1222 الصغير  احمد  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد احمد   : التسيير 

الصغير كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   : القا وني  اإلوداع 

بتاريخ الذهب  بواد   االبتدائية 

4 وو يو 2221 تحت رقم 2221/977 

وبالسجل التجاري تحت رقم 18481.

384 P

RIMAL ASSAHRA DAK
تأسيس شركة

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوا ين  وضع  تم   2221 وو يو   7

الشركة ذات املميزات التالية :

 RIMAL ASSAHRA  : التسمية 

.DAK

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

وتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارجه :

الغير،  لحساب  البضائع   قل 

بنقل  املتعلقة  األنشطة  جميع 

البضائع.

املنطقة   ،129  : الرئي�سي  املقر 

الصناعية مدونة املر�سى العيون.

الرأسمال : حدد في مبلغ 122.222 
حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 
ملك  في  للواحدة  درهم   122 فئة 

السيد الحسن إودبويش.
اإلدارة : تسيير من الطرف السيد 

الحسن إودبويش.
بكتابة  تم   : القا وني  اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2221 وو يو   8 بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   1761/2221

.36937
385 P

VERDISCOM
بمقت�سى عقد عرفي قرروا الشركاء 

ما ولي :
تفويت حصة السيد سعدي   -  1
: ليصبح السيد حمزة  املهدي للسيد 

واليد ومتلك 1222 حصة.
2 - استقالة املسير سعدي املهدي 
حمزة   : السيد  جدود  مسير  وتعيين 

واليد.
األسا�سي  النظام  تحدوث   -  3

للشركة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم التسجيل 

بالسجل التجاري 6728.
386 P

 ENTREPRISE AIT BELLA ET
BELHAJ

SARL
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
الشركاء  قرروا   2222 سبتمبر   15 

ما ولي :
اللة  السيدة  حصة  تفويت   -  1
زهرة اوت بال للسادة كل من : بنعموش 
عصام 332 حصة بنعموش عبد هللا 
 332 رشيد  بنعموش  حصة   342

حصة.
- استقالة املسيرة السيدة اللة   2
مسيرون جدد  وتعيين  بال  اوت  زهرة 
عصام،  بنعموش   : السيد  من  كل 

بنعموش عبد هللا، بنعموش رشيد.

األسا�سي  النظام  تحدوث   -  3

للشركة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 2221 مارس   15 االبتدائية بتمارة ووم 

بالسجل  التسجيل  رقم  تحت 

التجاري 5187.

387 P

CMS TECHNOLOGY
شركة محدودة املسؤولية بمساهم 

وحيد

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

تحمل  والتي  بتمارة   2221 ماي   12

الخصائص التالية :

وبيع  شراء   : االجتماعي  الهدف 

أجهزة الكمبيوتر، استيراد وتصدور.
رأسمال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشكل التالي :

السيد محسن تمرة 1222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رياض  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
أوالد مطاع، قطاع 2 رقم 416، تمارة.

التسيير : السيد محسن تمرة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.133319

388 P

STE DUKTIL ENGINEERING
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   2221 أبريل   2 بتاريخ 

القوا ين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :

الدراسات  مكتب   : الهدف 

واألبحاث.

املقر : شارع موالي أحمد الوكيلي، 

8، حسان،  32 شقة رقم  عمارة رقم 

الرباط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 12.222 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :

السيد اوسعيد عصام ؛

السيدة سعداني مريم.

بكتابة  تم   : القا وني  اإلوداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
السجل  رقم   2221 وو يو   2 بتاريخ 

التجاري 152425.

389 P

STE BOCH MAK
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة 24 هكتار 

سكتور 6 رقم 14، تمارة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

قرر شركاء   2221 فبراور   18 بتاريخ 

شركة BOCH MAK شركة محدودة 

الوحيد  الشريك  ذات   املسؤولية 

ما ولي :

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

ملك  في  حصة   152 االجتماعية 

السيد بوشعيب بندويوش إلى السيد 

مصطفى مفلح.

للشركة  القا وني  الشكل  تغيير 

املسؤولية ذات  من شركة محدودة 

الشريك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية.

استقالة السيد بوشعيب بندويوش 

السيد  وتعيين  كمسير  مهامه  من 

مصطفى مفلح كمسير وحيد للشركة.

تعدول الفصول 1، 6، 7 و14 من 

القا ون األسا�سي.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 3 وو يو 2221 

تحت رقم 1235.

390 P
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 CARRIERES LES DEUX

RIVES
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي : رقم 912 الطابق 

الثاني حي املنزه ح ي م - الرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 

 CARRIERES LES DEUX« شركة 

املسؤولية  محدودة  شركة   »RIVES

ذات الشريك الوحيد، بتاريخ 11 ماي 

2221 ذات املميزات التالية :

استغالل املناجم.
من  مكون  الشركة  رأسمال 

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي :

 1222  : مودني  رضوان  السيد 

حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيد 
رضوان مودني.

مدة الشركة محددة في : 99 سنة 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري.

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

وو يو   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2221 وتحت رقم 152567.

391 P

AL ITTIHAD DIGITAL
SARL AU

شركة االتحاد دجطال

شركة ذات املسؤولية املحدودة

للشريك الوحيد

 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  بالرباط،   2221 ماي 

 AL« دجطال  االتحاد  شركة 

 »ITTIHAD DIGITAL SARL AU

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  

للشريك الوحيد وخصائص كالتالي :

دجطال  االتحاد   : الشركة  اسم 

 AL ITTIHAD DIGITAL SARL«

.»AU

مضمون الشركة : اإل تاج الرقمي.
مقر الشركة : 9 شارع العرعار حي 

الرياض الرباط.
درهم   82.222  : رأسمال الشركة 
حصة كلها بحوزة   122 مقسمة إلى 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  حزب 

الشعبية.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

ادريس لشكر كمسير وحيد للشركة.
 %5 بعد خصم   : أرباح الشركة   
تصرف  في  الباقي  وودع  األرباح  من 

الشريك الوحيد.
التسجيل  تم   : التجاري  السجل 
وو يو   3 بتاريخ   152457 تحت رقم 

2221 باملحكمة التجارية بالرباط.
للبيان واالستشارة

392 P

WILO MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد
برأسمال 5.222.222 درهم

املقر االجتماعي : 21 شارع ابن 
قوطية الحي الصناعي عكاشة الدار 

البيضاء
السجل التجاري : 249825

القرار األول : 
علما  الوحيد  املساهم  وحيط 

باستقالة املسير :
مغربي  بلوبات،  عماد  السيد 
الجنسية من مواليد 11 وناور 1973، 
 54 6 رقم  2 ز قة  مقيم في حي دليلة 
مكرر الحي الصناعي البر و�سي الدار 
والحامل لبطاقة التعريف  البيضاء. 

.BJ147092 الوطنية رقم
القرار الثاني :

ما  بعد  الوحيد،  املساهم  وقرر 
للشركة  وحيد  مسير  تعيين  سبق، 

لفترة غير محددة.
في  املقيم  تويب،  عادل  السيد 
الطابق  مومن  إقامة  بير�سي  ممر   5
البيضاء  الدار  الرميطاج   4 شقة   2
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 
إلى  رقم BE759446 اإلقرار باال تماء 
تحت  االجتماعي  الضمان  صندوق 

رقم 112771287.

القرار الثالث : 

الوحيد،  تيجة  املساهم  قرر 

عماد  السيد  املدور،  الستقالة 

بلوبات، تعدول املادتين 14 و 15 من 

سحب  طريق  عن  األسا�سي  النظام 

النحو  القا وني للمدور على  التعيين 

التالي :

املادة 14 : اإلدارة 

عدة  أو  واحد  الشركة  ودور 

شركاء  طبيعيين،  أشخاص  مسيرون 

أو غير شركاء.

املسيرون  أو  املسير  تعيين  وتم 

املساهم  من  عادي  بقرار  وعزلهم 

الوحيد، ملدة محدودة أو غير محدودة.

املادة 15 : صالحيات اإلدارة.

بأوسع  املسيرون  أو  املسير  وتمتع 

األكثر  والتصرف  اإلدارة  صالحيات 

شموال، دون قيد أو تحفظ، للتصرف 

باسم الشركة وبالبناوة عنها، في جميع 

الصالحيات  باستثناء  الظروف، 

التي ومنحها القا ون خصيصا ملسير 

الوحيد.

في تعامالته مع املساهم الوحيد، 

بنفس  املسير  الشريك  وتمتع 

الصالحيات التي وتمتع بها فيما وتعلق 

باألطراف الثالثة.

املساهم شريكا،  مع  تعامالته  في 

التي  الصالحيات  بنفس  وتمتع  فإ ه 

باألطراف  وتعلق  فيما  بها  وتمتع 

الثالثة، باستثناء املعامالت املوضحة 

قبل  من  قرارا  تتطلب  والتي  أد اه، 

املساهم الوحيد :

 قل ملكية أو حيازة أي مبنى، حق 

العقارات أو األصول التجارية في ملك 

الشركة.

أو  الضما ات  جميع  تأسيس 
مباني  أو  األثاث  ممتلكات  على  رهن 

الشركة.

هذه  وفي  ذلك،  إلى  باإلضافة 

تفويض  سيكون  التقارير  فسها، 

السلطة، والسيما فيما وتعلق بتوقيع 

الشركة هو الذي تم تحدوده في وقت 

تعيين املسير أو املسيرون أو من طرف 

قرار عادي للشريك الوحيد.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
القا وني في سجل املحكمة التجارية 
بالدار البيضاء بتاريخ 11 وو يو 2221 

تحت رقم 782215.
393 P

GFIFTY MARKET
SARL
تأسيس

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مؤسسة  إنشاء  تم   2221 ماي   22
ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

التالية :
 GFIFTY MARKET  : التسمية 

.SARL
درهم   122.222  : املال  رأس 

مقسمة على 1222 حصة.
مقر الشركة : 18 تجزئة النجارية 

ملريسة سال.
هدف املؤسسة : التغذوة العامة.

املسيرون : محمد بنشيخة.
كريمة الشتيوي.

 33821 رقم  التجاري  السجل 
باملحكمة االبتدائية بسال.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بسال بتاريخ 31 ماي 2221 

تحت رقم 598.
394 P

 ALISNAD SINAA WA شركة
ISLAH

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   14/24/2221
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية :
 ALISNAD SINAA  : التسمية 

WA ISLAH SARL A.U
غرب   519 رقم   : املقر االجتماعي 
حي  هللا  عبد  موالي  األمير  مدرسة 

الصحراء طا طان.
درهم   122.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 

122 درهم.
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الهدف :

األطر الصناعية.

أعمال الغالوات العامة.

خزا ات وأ ابيب التخزين.

أعمال التجميع الصناعي.

الوحدات  وخدمة  صيا ة 

الصناعية.

الصناعة و املنشأة املعد ية.

إصالح الهياكل.

مكا يك عام.

وصالت األملنيوم والفوالذ املقاوم 

للصدأ.

الشركاء :

يسين لحمر، مغربي، مزداد بتاريخ 

.G491214 1985/12/28، ب.ت.و

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل   31 وناور و تنتهي في 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :

يسين لحمر ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ   بطا طان  االبتدائية 

24/26/2221 تحت رقم 5829.

 395 P

شركة بميس تراڤو
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

ICE : 222832712222242

TP : 93100607

IF : 50304532 - RC : 47703

في  محرر  عرفي  سند  على  بناء 

تأسيس  تم  بأكادور   19/25/2221

من  املسؤولية  محدودة  لشركة 

شريك واحد حسب البيا ات التالية :

شركة  تراڤو«  »بميس  التـسميــة: 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد.

البناء  أعمال   : الشـركـــة  أهــداف 

وإنشاءات متنوعة.

تكادورت  دوار   : االجـتمــاعـي  املقـر 

دراركة أكادور.

املدة :99 سنة.

املشارك  ساهم   : املســاهمــة 
درهم   122.222 قدره  بما  الوحيد 
 1222 كرأسمال الشركة مقسم إلى 
في  للواحدة  درهم   122 ب  حصة 

ملكية السيد بنبال الحسن.
اإلدارة : يسير الشركة السيد بنبال 

الحسن ملدة غير محدودة.
مــن  تبتدئ    : السنـة االجتمــاعيـة 

فاتــح وناوــر وتنتهــي فــي 31 ديسمبر.
اإلوــداع : لــقـد تــم اإلوــداع القا و ــي 
التجارية  باملحكمـة  الضبـط  بكتابــة 
بتاريخ   99978 رقم  تحــت  بأكادور 

.2221/26/23
الخــالصـــــــة والبــيــــــان

396 P

بلوما
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   
القا ون  وضع  تم   .22/25/2221
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 
الشريكة الوحيدة تحمل الخصائص 

التالية :
الـتـسـميـــــــــــــــة : بلوما.

املسؤولية  دات  شركة   : الشكل 
املحدودة الشريكة الوحيدة.

وتسيير  استغالل   : الـمـوضـــــوع 
حي   16 ف  بلوك   9 رقم   : مطعم 

الداخلة - اكادور.
ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من ووم تأسيسها.
 122.222  : الشركـــة  رأسمـــال 
حصة من   1222 درهم مقسم على 
للسيدة  ادوة  كلها  درهم   122 فئة 

كيماوي. 
األربــــــــــــــــــاح : وتم اقتطاع نسبة %5 
من األرباح لالحتياط القا وني والباقي 

حسب تقرير الشريكة الوحيدة.
من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيـــــــــــــر 
مع كل  طرف السيدة  ادوة كيماوي. 

صالحيات االمضاء.
السنـــة االجتمـاعيـة : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.
لدى  القا وني  اإلوداع  تم  لقد 
وـوم  باكادور  التجارية  املحكمة 

24/26/2221 تحت رقم 122222.
397 P

BIO SPA
S.A.R.L

بــــــــــيـــــــو ســــــــــبـــــــا ش.م.م
انشاء شركة محدودة املسؤولية

بأكـادور  عرفـــي  عــقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   2221 ماي   28 بتاريخ 

شركة محدودة املسؤولية. 
االسم : بــــــــــيــــــــو ســــــــبـــــــا ش.م.م. 

مؤسسة العناوة   : هدف الشركة 
بالجمال.

  - االول  الطابق   : الشركة  مقر 
 - ز قة باريس   -  5 رقم   - عمارة واهيا 

الحي السكني، أكادور.
املدة : محدودة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد   : الرأسمال 
 1222 الى  مقسمة  درهم   122.222
للواحدة  درهم   122 حصة من فئة 

مقسمة كالتالي :
ريا وونس 522 حصة.

حسن مصطفى 522 حصة.
: السيد ريا وونس املسير  التسيير 
الوحيد للشركة و ملدة غير محدودة. 

الصافية  االرباح  توزع   : االرباح 
على  القا و ية  االقتطاعات  بعد 

الشركاء.
بكتابة  القا وني  االوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2221 وو يو   27 باكادور بتاريخ 

رقم 122273.
الخالصة والتذكير

398 P

 STE BELDYA
 INTERNATIONAL

SARL
ICE 002781943000071

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   21/25/2221
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
 STE BELDYA  : التسمية 

 INTERNATIONAL Sarl
املقر االجتماعي : مركز سيدي بيبي 

شتوكة اوت باها. 

الزيوت  وبيع  تصنيع   : الهدف 
الطبيعية.

 122.222  : االجتماعي  الرأسمال 
درهم.

التسيير : ملياء زاودى.
املدة : 99 سنة.

حتى وناور  فاتح   : املالية   السنة 
31 ديسمبر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
  1276 رقم  تحت  با زكان  التجاري 
السجل  رقم   .27/26/2221 بتاريخ 

التجاري 23519.
399 P

BADYALO TRANS شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 
تأســـيــس

ب مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
21 ماوو 2221 بأكادور أسست شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد. 
 BADYALO شركة   : التسمية 

TRANS
وجميع  البضائع  :  قل  الهدف 

املعدات لفائدة الغير.
 H F 435 املقر االجتماعي : تجزئة 

الشقة 129 حي الداخلة أكادور. 
99 سنة من تاريخ التقييد   : املدة 

في السجل التجاري.
الرأسمال : 122.222 درهم موزع 
على 1222 حصة بمقدار 122 درهم 

للحصة موزعة كالتالي :
الوحيد  للشريك  حصة   1222

السيد أكرام البشير. 
تم تعيين السيد أكرام   : التسيير 
قبل  والذي  للشركة  مسيرا  البشير 

املهمة ملدة غير محددة.
الشركة مسجلة بالسجل التجاري 
بتاريخ  بأكادور  التجارية  باملحكمة 
 ،47757 رقم  تحت   27/26/2221
وتم اإلوداع القا وني بنفس املحكمة 

وبنفس التاريخ تحت رقم 122261 .
الستخراج والذكر

السيد أكرام البشير

400 P
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 BADOUR GHA شركة
  SERVICE

رقم 18 بالعمارة 46 جيت السكن 
بنسركاو اكادور 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ اكادور 
تأسيس  تم   ،12/12/2222 بتاريخ 
صفاتها    املسؤولية   محدودة  شركة 

كما ولي : 
 BADOUR GHA  : التسمية 

SERVICE
أساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 

إلى :
التجارة العامة.

وعموما جميع العمليات التجارية 
الصناعية املالية و العقارية املتعلقة 
األنشطة  وكل  املذكورة  باالنشطة 
شأ ه  من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.
املقر االجتماعي : رقم 18 بالعمارة 

46 جيت السكن بنسركاو اكادور. 
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التمدود أو الفسخ املسبق.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة  
في 122.222 درهم  مقسم إلى 1222 

حصة. 
 722 صبار  مصطفى  السيد 

حصة.
السيد عبدهللا مزوز 322 حصة.

السيد مصطفى صبار   : التسيير 
مسير للشركة وذلك ملدة غير محدودة. 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
  25/12/2222 ووم  اكادور  التجارية 

تحت رقم 97636.
401 P

 BOH شركة
CONSTRUCTION

SARL
إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   25/25/2221
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

 BOH  : التسمية 

CONSTRUCTION - SARL
الريصاني  ز قة   : االجتماعي  املقر 

رقم 13، طا طان.

درهم   122.222  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 

122 دراهم.

الهدف :

جميع اشغال البناء،

التجارة العامة،

بيع جميع معدات و مواد البناء،

اشغال مختلفة،

مكتبية  كمبيوتر  أجهزة  تجارة 

وأثاث مكتبي.

الشركاء :

مزداد  مغربي،  بوفوس،  سعد 

ب.و.ت   ،1995/21/26 بتاريخ 

.JF53994

مزداد  مغربي،  حيداك،  عزيز 

ب.و.ت   ،1995/23/15 بتاريخ 

.JF54247

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل   31 وناور و تنتهي في 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :

عزيز حيداك وسعد بوفوس ملدة 

غير محددة.

باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ  بطا طان  االبتدائية 

22/26/2221 تحت رقم 5827 .

402 P

STE TEA GREEN FLOWER
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

أكادور  في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

وحيد  شريك  ذات  محدودة 

بالخصائص التالية :

 STE TEA GREEN  : االسم 

.FLOWER SARL AU

الهدف : مقهى، حلويات، مطعم، 
مطعم وجبات  محل لبيع املثلجات، 
مخبزة،  شاي،  غرفة  خفيفة، 

معجنات، تسيير مقهى.
 122.222  : املجموعة  رأسمال 

درهم.
التسيير : بوكموا احمد.

دوار �سي مو�سى   : املقر االجتماعي 
تكادورت ا داوبال - الدراركة، أكادور.

املدة : 99 سنة.
للمجموعة  القا وني  اإلوداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 
بتاريخ  99622 رقم  تحت   بأكادور 

18 ماي 2221.
403 P

 SUD-OUEST CONSEIL
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بأكادور حررت قوا ين   2221 ماي   4
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد خصائصها كالتالي :
 SUD-OUEST CONSEIL : االسم
مجال  في  االستشارات   : الهدف 

التسيير.
عمارة   31 رقم   : االجتماعي  املقر 

تينمل شارع الجيش امللكي أكادور.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

مبلغ  122.222 درهم.
الشركة  بتسيير  وقوم   : التسيير 
ابراهيم  السيد  محدودة  غير  وملدة 

اوت عياش.
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القا وني 
التجارية بأكادور بتاريخ 26 ماي 2221 

تحت رقم 1787.
404 P

شركة كونطوار ام سيستيم
سارل ذات الشريك الوحيد

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري : شركة »كو طوار 
الشريك  ذات  سارل  سيستيم«  ام 

الوحيد.

العنوان : شارع املهدي بن تومرت 

رقم 549 كلميم.

املهام : مقاولة في األشغال املختلفة 

- الوساطة التجارية - املكتبيات.

رأسمال الشركة : 122.222 درهم 

مقسم على الشكل التالي :

السيد الكامل محمد : 1222.

لدى  األسا�سي  القا ون  إوداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 2221 فبراور   9 بتاريخ  بكلميم 

والسجل التجاري تحت رقم 3299.

405 P

STE MS PRIM

SARL AU

RC : 18515

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القا ون  وضع  تم   2219 22 ماي 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة تحمل الخصائص التالية 

 MS PRIM SARLAU : التسمية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة األحادوة.

الفالحي  االستغالل   : املوضوع 

والزراعي.

الطابق السفلي   : املقر االجتماعي 

طغات سيدي بيبي بيوكري.

مدة الشركة : 99 سنة.

 122.222  : الشركة  رأسمال 

درهم.

التسيير : ميكو منير.

لدى  القا وني  اإلوداع  تم  لقد 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ  942 رقم  تحت   ا زكان 

رقم سجلها التجاري   2219 ماي   28

هو : 18515.

ICE : 002285694000087

406 P
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 STE GRAND CHANTIER DE

PRODUCTION
G.C.P. S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 222.222 درهم

املقر االجتماعي : الجماعة القروية 

اومي  فاست سيدي افني 

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

قوا ين  وضع  تم   ،2221 ماي   12

الشركة ذات امليزات التالية :

 STE  GRAND  : التسمية 

 CHANTIER DE PRODUCTION

.G.C.P

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

 SARL مسؤولية محدودة

الهدف : البناء واالشغال املتنوعة.

املقر االجتماعي : الجماعة القروية 

اومي  فاست سيدي افني.

تاريخ  من  ابتدء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
رأسمال : حدد في مبلغ  222.222 

درهم مقسم الى 2222 حصة من فئة 

122 درهم.

إلى  أسند  التسيير   : التسيير 

والطالبي  ابراهيم  الطالبي  السيدون 

توفيق.

بكتابة  تم   : القا وني  اإلوداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتز يت تحت رقم 226 بتاريخ 4 وو يو 

.2221
من اجل النسخة و البيان عن املسير:

السيد الطالبي ابراهيم

407 P

ج.ه كربن
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا ون  وضع  تم   .28/25/2221

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :

الـتـسـميـــــــــــــــة : ج.ه كربن.

املسؤولية  دات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

شركة  قل   : الـمـوضـــــوع 

املستخدمين.

 4 مكتب   : االجـتـماعــي  الـمـقر 

729 - دوار اومولود   2 - ز قة  الطابق 

- اكادور.

ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من ووم تأسيسها.

 122.222   : الشركـــة  رأسمـــال 

حصة من   1222 درهم مقسم على 

فئة 122 درهم.

522 حصة للسيد حسن اضراب.

522 حصة للسيد كبير كريبي. 

األربــــــــــــــــــاح : وتم اقتطاع نسبة %5 

من األرباح لالحتياط القا وني والباقي 

حسب تقرير الشركاء.

من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيـــــــــــــر 

طرف السيد حسن اضراب.

البنكي للسيد  صالحيات االمضاء 

حسن اضراب مع السيد كبير كريبي 

للسيد  االداري    صالحيات االمضاء 

حسن اضراب او السيد كبير كريبي.

السنـــة االجتمـاعيـة : من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر.

لدى  القا وني  اإلوداع  تم  لقد 

وـوم  باكادور  التجارية  املحكمة 

24/26/2221 تحت رقم 122224.

408 P

FINTCOM
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  

بأكادور  املسجل   ،2221 ماي   23

تكو ت شركة   2221 ماي   18 بتاريخ 

مسماة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 122.222 رأسمالها   FINTCOM

درهم مقرها االجتماعي :

عند : بلوك ا 7 رقم 12 حي القدس 

اكادور.

الهدف االجتماعي : 

املواد الغذائية العامة.

املواد االولية بالستيكية.

التصدور واالستيراد.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
العقارية،  التجارية،  الصناعية، 
أو  مباشرة  بصفة  املتعلقة  املالية، 
غير مباشرة كلها أو جلها بالعمليات 
أن  شانها  من  والتي  أعاله  املذكورة 

تسهل وتنمي نشاط الشركة.
املقر االجتماعي :

عند : بلوك ا 7 رقم 12 حي القدس 
اكادور.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيلها بالسجل التجاري.

رأسمال الشركة : 122.222 درهم 
درهم   122 حصة   1222 إلى  مقسم 

لكل حصة مقسمة كما ولي :
  - الرحمان  بدر  اكنوش  السيد 

522 حصة.
السيد عبد النور مصطفى - 522 

حصة.
من طرف السيد   : تسير الشركة 
اكنوش بدر الرحمان، بصفته املسير 
محدودة  غير  ملدة  لشركة  الوحيد 
املعامالت  لجميع  فردي  وبإمضاء 

البنكية واإلدارية للشركة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 31 ديسمبر.
بمكتبة  تم   : القا وني  اإلوداع 
بأكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2221 وو يو   23 بتاريخ 

.99982
تم   : التجاري  بالسجل  التقيد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتبة 
تحت   2221 وو يو   23 باكادور بتاريخ 

رقم 47725.
409 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°21 AV AL MOUKAOUAMA

AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

25.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE FA CALL
بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،29/24/2221
باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية ُ: 

STE FA CALL : التسمية

الهدف : مركز االتصاالت.

عمارة   12 رقم   : االجتماعي  املقر 

النسيم شارع حسن األول حي املسيرة 

أكادور.

تاريخ  من  ابتدء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

رأسمالها : 122.222 درهم.

امين  محمد  للسيد   : التسيير 

مزوز.

امين  محمد  للسيد   : اإلمضاء 

مزوز.

باملحكمة  تم  القا وني  اإلوداع 

التجارية أكادور بتاريخ 26/25/2221 

تحت رقم 99442.

410 P

STE ELMA-BUILDING
 sarl

تأسيس شركة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   19/25/2221

ذات املسؤولية املحدودة وخاصياتها 

كالتالي :

ste elma- شركة   : التسمية 

 building sarl

ز قة   27 رقم   : االجتماعي  املقر 

الجهادوة  الدشيرة  املرس  حي   225

ا زكان. 

االعمال   : االجتماعي  الهدف 

املختلفة.

مبلغ   في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1222 درهم مقسمة على   122.222

من فئة 122 درهم للواحدة.

تسيير الشركة : وتم تسيير الشركة 

من طرف السيد عالي املعيتي. 

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

سجل   1277 رقم  تحت  ا زكان  ب 

تجاري23521.
امضاء

411 P
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HELEN BEAUTY STORE
تـــأسـيــس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بأكادور   22/25/2221
املسؤولية  محدودة  شركة 

صفاتهاكما ولي :
 HELEN BEAUTY  : التسمية 

STORE
أساسا الشركة  تهدف   :  الهــدف 

إلى :
تسويق املنتجات التجميلية.

الطابق  كراج   : االجتماعي  املقر 
السفلي حي اكر وفلوس جماعة اورير 

أكادور.
تاريخ  من  ابتداء  99سنة   : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 122.222 درهم مقسمة إلى 1222 

حصة بقيمة 122 درهم للواحدة.
السيدة حنان بوجها 1222 حصة
بوجها،  السيدحنان   : التسيير 
الوثائق  جميع  على  التوقيع  وكذلك 
غير  ملدة  وذلك  واالدارية  البنكية 

محدودة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية ألكادور بتاريخ 27/25/2221 
السجل  ورقم   99822 رقم  تحت 

التجاري .47629
412 P

 CONDAD INTERIM
.م.م.لشريك واحد

تأسيس شركة.م.م.لشريك واحد
بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
18/25/2221 سجل بالداخلة بتاريخ 
القا ون  وضع  تم   22/25/2221
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
باملميزات  واحد  لشريك  املحدودة 

التالية :
  CONDAD INTERIM  : التسمية 

شركة.م.م. لشريك واحد.
درهم   3.222.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   32222 إلى  مقسم 
بلحسن  شركة  لفائدة  درهم   122
والتجاري،  الصناعي  املركب 

باختصار : سيبيل.

املقر االجتماعي : ز قة واد املخازن 
رقم 527 الداخلة.

املدة : 99 سنة.

الهدف االجتماعي : وكالة توظيف 

خاصة.

التسيير : عهد إلى السيدون حسن 

امسروي و محمد البعي�سي.

القا وني  اإلوداع  تم   : اإلوداع 

باملحكمة االبتدائية بالداخلة، بتاريخ 

22/26/2221 تحت رقم946/21.

413 P

CHOUKRIWAY
ش.م.م ذات شريك وحيد

تأسيس

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ         واملسجل   22/25/2221

شركة    تأسيس  تم   22/25/2221

CHOUKRIWAY ش.م.م ذات شريك 

وحيد. 

هدفها : 

ودوليا  وطنيا   البضائع   قل 

لحساب الغير.
 ،133 رقم   : التجاري  العنوان 

شارع   3321 ز قة  األول  الطابق 

الدشيرة  والحوري  االدارسة 

الجهادوة.
رأسمالها : 122.222 درهم موزعة 

إلى 1222 حصة قيمة كل حصة 122 

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي :

 1222  : السيد عبد الحق شكري 

حصة.
تم تعيين السيد عبد الحق شكري 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة. 

تم اعتماد توقيع السيد عبد الحق 

والوثائق  العقود  جميع  في  شكري 

اإلدارية. 

رقم  اإلوضاحي  التجاري  السجل 

 .23493

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  بإ زكان  االبتدائية 

23/26/2221 تحت رقم 1251.

414 P

STE CHOGHAL TECH
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادور 
تم تأسيس شركة   24/25/2221 في 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد خصائصها :
CHOGHAL TECH : التسمية

واالستيراد.  التصدور   : النشاط 
التجارة الحرة. 

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 
مسؤولية وحيدة بشريك واحد.

درهم   122.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 
122 درهم مسجلة تحت اسم السيد 

أووب شغال. 
املسير : اووب شغال.

الشيكات  جميع   : التوقيع 
بالتوقيع  سارية  تكون  والكمبياالت 

الفريد للسيد اووب شغال.
التجاري  املحل   : املقر االجتماعي 
ادرار  حي   29 رقم  عمارة   122 رقم 

تكوين اكادور.
املدة : 99 سنة.

السنة  تبدأ   : االجتماعية  السنة 
االجتماعية في األول من وناور وتنتهي 
السنة  وستشمل  ديسمبر،   31 في 
النهائي  تأسيس  وقت  األولى  املالية 

للشركة حتى 31 ديسمبر 2221.
بمصلحة  تم  القا وني  اإلوداع 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
باكادور في 27/26/2221 رقم اإلوداع   

.122258
415 P

CHAYGAR CARRELGE
Au  Capital de 100.000 DHS

 Siège Social N° 874 AVENUE
MOHAMED VI GUELMIM
ICE : 002775962000053

تـــأسيــس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،22/25/2221
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية :

 CHAYGAR  : التسمية 

.CARRELGE

محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 

السادس رقم 87 كلميم.

درهم   122.222  : الرأسمـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 

122 درهم.

الهـــــــــــــــــدف : بيع البالط // بيع مواد 

البناء بتقسيط.

املسير القا وني : شيكر رشيد. 

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

28/25/2221 تحت رقم 2221/211.

416 P

CHARBON AL JAOUDA

SARL

ICE : 002803715000047

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ   

شركة  تأسيس  تم   22/25/2221

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 CHARBON  : التسمية  

  AL JAOUDA Sarl

املقر االجتماعي : بلوك 22 رقم 67 

قصبة الطاهر اوت ملول ا زكان.

الهدف : بيع الفحم.

 122.222  : االجتماعي  الرأسمال 

درهم.

التسيير : حسن اركاز.

املدة : 99 سنة.

حتى وناور  فاتح   : املالية   السنة 

31 ديسمبر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

 1219 رقم  تحت  با زكان  التجاري 

السجل  رقم   31/25/2221 بتاريخ 

التجاري 23445.

417 P
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Ste CHAIMAE-INO
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ووم  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   25/29/2222
 Ste CHAIMAE-INO  : اسم  تحت 
SARL AU تحمل املواصفات التالية :
األهداف : بائع التبغ بالتقسيط.

رأسمال الشركة : 122.222 درهم 
في ملك السيد ابراهيم واسمي.

تالوين  : حي تابيا   املقر االجتماعي 
تارودا ت.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
الضبط  بكتابة  للشركة  القا وني 
باملحكمة االبتدائية بتارودا ت تحت 
 2221 فبراور   26 بتاريخ   176 رقم 
لنفس  التجاري  بالسجل  وسجلت 
 : املحكمة وبنفس التاريخ تحت رقم 

.7479
418 P

CHA-I LATTE شركة
ش.م.م ش.و

رأسمالها : 122.222 درهم
R20 I-8-M17/ : املقر االجتماعي

 M28,AGADIR BAY 2, FOUNTY,
 AGADIR

ICE 002832436000095
تأسيس الشركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادور 
خلق  ظام  تم    25/25/2221 في 
تأسيس الشركة ذات املميزات التالية :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك وحيد.
CHA-I LATTE التسمية : شركة

الهدف : تهدف الشركة إلى :
قاعة شاي.

R22 I-8-M17/  : املقر االجتماعي 
 M28,AGADIR BAY 2, FOUNTY,

.AGADIR
مدة  حددت   : االجتماعية  املدة 

الشركة في 99 سنة.

ركبان  السيد  تعيين   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحامل  البشير، 
مسير   ،JB75025 رقم  الوطنية 

الشركة ملدة غير محدودة.
ستلتزم الشركة بتوقيع   : التوقيع 

السيد ركبان البشير. 
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
مجزأة  درهم   122.222 في  الشركة 
على 1222 حصة من فئة 122 درهم 
الشكل  على  موزعة  الواحد  للسهم 

التالي :
البشير1222  ركبان  السيد 

حصة، أي : 122.222 درهم.
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
بأكادور  التجارية  باملحكمة  القا وني 
رقم  تحت   22/26/2221 بتاريخ 

.99966
419 P

SOCIETE CHABANA NOUH
SARL 

ICE  002807859000097
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2221 ابريل   13 بتاريخ  بتيز يت 
وضع قا ون أسا�سي لشركة محدودة 
الخصائص  تحمل  والتي  املسؤولية 

التالية:
 SOCIETE CHABANA التسمية 

.NOUH SARL
مقاول  قل   : االجتماعي  الهدف 

البضائع 
 122.222 في  حدد  املال:  رأس 
حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 

فئة 122 درهم موزعة كالتالي :
السيد محمد شبن  522 حصة ؛

السيد ابراهيم اوت بلواحد  522 
حصة.

سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 
تأسيسها.

عمارة  رقم1   : االجتماعي  املقر 
ادهمو شارع القيروان افراك تيز يت.

شبن  محمد  السيد   املسيرون: 
مسيران   بلواحد  اوت  وابراهيم 

للشركة وملدة غير محدودة.

بكتابة  تم   : القا وني  اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيز يت 
تحت رقم 198 بتاريخ 28 ماي 2221.
420 P

STE EL MASKAOUY TRANS
SARL AU

ICE :002766327000044
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2221 ماي   25
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
 STE EL  MASKAOUY : التسمية

.TRANS  Sarl
 85 3 رقم  بلوك   : املقر االجتماعي 

ازرو اوت ملول .
لحساب  البضائع  :  قل  الهدف 

الغير.
 122.222  : االجتماعي  الرأسمال 

درهم.
التسيير :عزيز املسكاوي.

املدة: 99 سنة.
حتى  وناور  فاتح    : املالية   السنة 

31 دجنبر .
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
  1249 رقم  تحت  با زكان  التجاري 
رقم السجل    2221 وو يو   3 بتاريخ 

التجاري 23489.
421 P

 Société ECOLE ARISTIDE
PRIVEE
SARL AU

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي  بتاريخ 4 ماي 
2221 تأسست شركة ذات مسؤولية 

محدودة باملواصفات التالية : 
 ECOLE ARISTIDE  : التسمية 

.PRIVEE
خاصة  مدرسة   : املوضوع 

للتدريس. 

املقر االجتماعي : إكتير والتضامن- 2 
تجزئة B بنسركاو أكادور.

في  املبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 
122.222 درهم مجزأ إلى  1222حصص 

من فئة 122 درهم للواحدة.
التسيير:  أسند التسيير إلى السيد 

الحسين لبرهيمي ملدة غير محدودة.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.
وقد تم اإلوداع القا وني بمكتب 
بأكادور  التجارية  املحكمة  الضبط 
بتاريخ 3 وو يو 2221 تحت رقم 99993 
بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

التجاري تحت رقم 47719.
422 P

Société  DIAM ALU VER
SARL 

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ  عرفي   عقد   بمقت�سى 
تأسست شركة ذات   2221 ماي   24
باملواصفات  محدودة  مسؤولية 

التالية : 
 STE DIAM ALU VER : التسمية
األملنيوم  في  مقاول   : املوضوع 

والنجارة، املعد ية أو البالستيكية.
املقر االجتماعي : ز قة452رقم 11 

حي املوظفين اكادور.
في  املبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 
122.222 درهم مجزأ إلى  1222حصص 

من فئة 122درهم للواحدة.
التسيير:  أسند التسيير إلى السيد 
محدودة. غير  ملدة  األشهب  واسين 
تلتزم  البنكي،  للتوقيع  بالنسبة  أما 
للسيد  الوحيد  بالتوقيع  الشركة 

واسين األشهب.
تأسيس  من  سنة   99 املدة: 

الشركة
وقد تم اإلوداع القا وني بمكتب 
بأكادور  التجارية  املحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2221 وو يو   2 بتاريخ 
99967 وتم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري تحت رقم 47697. 
423 P
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DAMAN WEB
بتاريخ   املحرر  العقد  على   بناء 
باكادور   واملسجل   2221 ماي   24
تم تأسيس    2221 ماي   26 بتاريخ  

شركة باملواصفات التالية :
.DAMAN WEB  :التسمية

العنوان االجتماعي : رقم 58 ز قة 
مكناس الحي الصناعي اكادور.

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
122.222  درهم، مقسم  الشركة في 
درهم   122 بقيمة  حصة   1222 إلى 
للحصة القا و ية موزع على الشكل 

التالي:
السيد بنسكار احمد 522  حصة ؛ 
 522 السيد رمضان عبد الفتاح 

حصة ؛
املجموع 1222 حصة.

املواقع  وبناء  دراسة   : األهداف 
على اال تر يت وما شبه ذلك.          

بنسكار  السيد  يعتبر  التسيير: 
احمد مسير للشركة ملدة غير محدودة.

التوقيع : 
الشركة ملزمة بالتوقيع املشترك 
لكل من السيد بنسكار احمد والسيد 

رمضان عبد الفتاح.
املدة : 99 سنة.

بكتابة   القا وني  اإلوداع  تم  
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
باكادور  ووم   7 وو يو 2221  تحت رقم 
122251 واملسجل بالسجل التجاري 

في  فس اليوم تحت رقم  47741 .  
424 P

CONSTITUTION

SOCIETE ALFA ROTO
SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى   
والذي  اكادور  بمدونة  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 
وحيد  شريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي :                
 SOCIETE ALFA ROTO  : االسم 

.SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
محدودة شريك وحيد.

الرأسمال : 122.222  درهم موزع 
على الشكل التالي:

العزيز   عبد  مدود  السيد 
122.222  درهم 1222 حصة. 

وأشغال  عامة  اشغال   : الهدف 
املنتجات  وتوزيع  تصنيع  البناء، 

البالستيكية.
دوار تكادورت الدراركة   : العنوان 

أكادور.
السنة املالية : لتبدأ من فاتح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
التسيير :  تسير  الشركة من طرف 

السيد مدود عبد العزيز .
القا وني باملحكمة   اال وداع   تم  
 2221 وو يو   8 في  التجارية باكادور  

تحت  رقم  122124. 
425 P

STE ALBERT CENTER PRIVE
SARL  

ICE: 002820942000033
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية
 بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ   
شركة  تأسيس  تم   2221 ماي   3
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
 ALBERT CENTER   : التسمية 

.» PRIVE  » Sarl
املقر االجتماعي : بلوك حي املصلى 

بلوك 6 رقم 38  ازرو اوت ملول .
والدعم  التكوين  مركز   : الهدف 

املدر�سي، تكوين و تنمية القدراة .
 122222  : االجتماعي  الرأسمال 

درهم.
التسيير : محمد ميان.

املدة : 99 سنة.
حتى  وناور  فاتح    : املالية   السنة 

31 دجنبر .
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 1236 رقم   تحت  با زكان  التجاري 
السجل  رقم   2221 وو يو   2 بتاريخ 

التجاري 23469.
426 P

C.A CONSEIL
 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE
 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55
E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

STE AGADIR BEST SERVICE
SARL 

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى   
والدي   2221 ماي   21 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :                
 STE AGADIR BEST  : االسم 

. SERVICE SARL
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
الرأسمال : 122.222.22  درهم. 

: خدمات النظافة واألمن  الهدف 
والبستنة.

العنوان : املكتب رقم 6  ب1883 
الطابق 1 املسيرة اكادور.

السنة املالية : لتبدأ من فاتح وناور 
إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير :  تسير  الشركة من طرف 
السيد زورية لوبنى . 

القا وني باملحكمة   اال وذاع   تم  
 2221 وو يو   7 في  باكادور  التجارية 
تحت رقم  122256 السجل التجاري 

رقم 47749 . 
427 P

SOCIETE ABLH
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 Dhs 
التأسيس

بتاريخ  عرفي   عقد   بمقت�سى 
27 أبريل 2221 تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة باملميزات التالية:
.STE  ABLH SARL  : التسميـــــــــــــة

الزاوية  دوار   : االجتماعي  املقر 
تكا ت كلميم.  

درهم   122.222 الرأسمــــــــــــال: 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 

122 درهم.
 + الكهرباء  في  مقاول  الهـــــــــــــــدف: 

أشغال مختلفة

الحسن،  اورير  السيد   : الشركاء 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم JA169125 ) 333 حصة) ؛
الحامل  الحسن،  اورير  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

JA25262 )333 حصة) ؛
الحامل  بوبكر،  الوزاني  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

PN815452 )334 حصة).
السيد اورير  تم تعيين   التسيير:   
التعريف  لبطاقة  الحامل  الحسن 
كمسير   JA169125 رقم  الوطنية 
للشركة، وتم اعتماد اإلمضاء الوحيد 
للمسير لدى جميع اإلدارات العمومية 
املالية  واملؤسسات  الخاصة  أو 

واملصرفية، لفترة غير محددة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بكلميم بتاريخ 2 وو يو 2221 

تحت رقم 215/2221.
428 P

B.N.B SERVICES TRANS
SARL 

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 B.N.B SERVICES التأسي�سي  للشركة
TRANS- SARL-  رأسمالها 122.222 
للشركة  االجتماعي  باملقر  املنعقد 
الشركاء  قرر   2221 أبريل   8 بتاريخ 

ماولي :
الطاوس  دوار   : الشركة  مقر 
جماعة اوت عميرة شتوكة اوت باها.

رأس املال : حدد في 122.222 درهم 
حصة من فئة   1222 إلى   مقسومة 

122درهم الواحدة وموزعة كالتالي :
جواد بن عوامة 342 حصة ؛

مصطفى برزالي 332 حصة ؛   
عبد القادر  ابي 332 حصة.

الشركة:   أهداف  من  املوضوع: 
الوطنية  البضائع  للنقل  مقاول 

والدولية لحساب الغير.
بن عوامة  يعتبر جواد  التسيير:  
 B.N.B SERVICES للشركة  مسيرا 

TRANS- SARL-   ملدة غير محدودة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
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اإلوداع : تم اإلوداع القا وني لدى 
ا زكان  بمدونة  االبتدائية  املحكمة 
بتاريخ 8 وو يو 2221 تحت رقم   1293 

السجل التجاري رقم 23541.
429 P

AVITS TRAVAUX
تـــأسـيــس

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس  تم  بإ زكان   2221 ماي   22
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد صفاتها كما ولي :
.AVITS TRAVAUX : التسمية

الهــدف :  تهدف الشركة أساساإلى :
أعمال أو إنشاءات متنوعة.

كراء مواد البناء.
 4 رقم  مكتب  االجتماعي:  املقر 
شارع عبد هللا   3 ممر  عمارة رقم57 
ابراهيم بلوك أ حي السالم اوت ملول 

ا زكان.
تاريخ  من  ابتداء  99سنة   : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 122.222 درهم مقسمة إلى 1222 

حصة بقيمة 122 درهم للواحدة.
السيداسكتار سالم:1222حصة

سالم،  السيداسكتار   : التسيير 
الوثائق  جميع  على  التوقيع  وكذلك 
غير  ملدة  وذلك  واالدارية  البنكية 

محدودة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   4 بتاريخ  بإ زكان  االبتدائية 
2221 تحت رقم 1272 ورقم السجل 

التجاري23529 .
430 P

AUTO ECOLE AIT KHAALI
العام   الجمع   بمقت�سى محضر  
والذي   2221 ماي   24 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي : 
 AUTO ECOLE التجاري:  االسم 

.AIT KHAALI
مسؤولية  ذات  شركة  الصفة: 

محدودة ذات شريك واحد.   

الرأسمال : 52.222 درهم .

حيث وتوفر :

 522 السيد اوت خاعلي علي على 

حصة.

الهدف: مدرسة لتعليم السياقة

شارع محمد الخامس،   : العنوان 

حي كيسان، مركز اكدز، زاكورة. 

فاتح  من  تبتدئ  املالية:  السنة 

وناور إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

السيد  طرف  من  تسير  التسيير: 

اوت خاعلي علي.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 2221 وو يو   3 االبتدائية بزاكورة في 

تحت  الرقم الترتيبي 226.

431 P

STE APMS
SARL AU

ICE. 002822479000050

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   2221 أبريل   32

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

.STE APMS Sarl AU : التسمية

 2 شارع الحسن  املقر االجتماعي: 

بلوك 2 رقم  239 أوت ملول.

املكتوبة،  الصحافة   : الهدف 

املرئية، املسموعة والرقمية.

 122.222  : اإلجتماعي  الرأسمال 

درهم.

التسيير: بوبكر بوشطارت .

املدة: 99 سنة.

حتى وناور  فاتح    : املالية   السنة 

31 دجنبر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  1232 رقم  تحت  بإ زكان  التجاري 

بتاريخ فاتح وو يو 2221  رقم السجل 

التجاري 23461.

432 P

 SOCIETE ALUMINIUM
CHTOUKA ADRAR

 شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمـــالها 122.222  درهم

مقرها االجتماعي : تيكمي 1-13، 
أولحيان 2، دوار الصويري، تيكوين، 

عمالة أكادور إداوتنان
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا ون  تم وضع   2221 ماي     28
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :  
 SOCIETE : شركة     الـتـسـميـــــــــــــــة   
 ALUMINIUM CHTOUKA

.»ADRAR »SARL
:   شركة ذات املسؤولية  الشكل 

املحدودة.
الـمـوضـــــوع         :

مقاول في مجال النجارة ؛
مقاول في مجال  جارة األلومنيوم 

و النجارة املعد ية أو PVC ؛
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
غير  أو  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.
 ،13-1 تيكمي   : الـمـقر االجـتـماعــي 
تيكوين،  2، دوار الصويري،  أولحيان 

عمالة أكادور إداوتنان.
ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من ووم تأسيسها. 
رأسمـــال الشركـــة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1.222 على  مقسم 

122 درهم.
الشركاء و مساهمتهم :

هللا  عبد  بوتراسيت  السيد 
52.222 درهم مقابل 522 حصة.

السيدة بن عبد هللا وامنة 52.222 
درهم مقابل 522 حصة.

 األربـــــــــاح : وتم اقتطاع نسبة % 5 
من األرباح لالحتياط القا وني والباقي 
ووزع  سواء  الشركاء  تقرير   حسب 

أو ونقل.
تسير الشركة من     : الـتسـيـيــــــــــــــــــر  

طرف السيد بوتراسيت عبد هللا.
حق اإلمضاء : أعطي حق اإلمضاء 

للسيد بوتراسيت عبد هللا.

السنـــة االجتمـاعيـة : من فاتح وناور 

إلى 31 دجنبر.

لدى  القا وني  اإلوداع  تم  لقد 

بتاريخ  بأكادور  التجارية   املحكمة 

7 وو يو 2221 تحت رقم 122257.
للخالصة البيان

الـمسـيــر الوحـيـد

433 P

مكتب حسابات شحودي
ز قة 7 بلوك 1 رقم 98 شارع املقاومة اوت 

ملول، 86152، اوت ملول املغرب

 SOCIETE TERROIRS &

TRADITIONS
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي : رقم  149 

شارع املنصور الذهبي  تارودا ت
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7831 تارودا ت

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

شكل الشركة : شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

 SOCIETETERROIRS &  :

.TRADITIONS SARL AU

غرض الشركة بإوجاز :

املنتجات  وتسويق  ا تاج   -  1

املحلية ؛

 2 - االستراد والتصدور.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 149 

شارع املنصور الذهبي  تارودا ت.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  122.222  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقسم كالتالي:
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املهدي  محمد  بنبراهيم  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء  :
املهدي  محمد  بنبراهيم  السيد 
 6 جويو بارك م س ا الدرج ف طابق 

شقة 24 املحمدوة املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   8 بتاريخ  االبتدائية تارودا ت  

2221 تحت رقم 612.
434 P

TARGA DELIVERY
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
ماي   21 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
تم تأسيس شركة املسؤولية   2221

املحدودة بالخصائص التالية :  
.Targa Delivery : االسم

الطلبات  توصيل   : الهدف 
)املشتروات عبر األ تر يت)   وإستيرادها 

من الخارج أوضا.
رأسمال املجموعة : 122.222 درهم

التسيير   :  الساهلي هشام.
املقر االجتماعي:   بلوك 4 رقم 139 

حي أبيروك أوت ملول.
املدة :  99 سنة.

للمجموعة  القا وني  االوداع  تم 
باملحكمة  التجاري  بالسجل 
 1262 رقم  تحت  بإ زكان  اإلبتدائية 

بتاريخ 3 وو يو 2221.
435 P

شركة تكاد ترونسبور
ش م م 

 STE TAKAD TRANSPORT  SARL
شارع موالي علي الشريف رقم 45 

تراست ا زكان
سجل التجاري رقم 23517

2221 تم تاسيس  بتاريخ 25 ماوو 
شركة دات املسؤولية املحدودة. 

التسمية : شركة تكاد ترونسبور. 
دات  شركة  القا وني:  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

لحساب  البضائع  :  قل  الهدف 
الغير.

املقر االجتماعي: شارع موالي علي 
الشريف رقم 45 تراست ا زكان. 

راس املال: حدد في مبلغ  122.222 
درهم موزعة كما ولي :

السيد عزيز كريش 822 حصة ؛
السيد جالل دوبس  222 حصة.

عين السيد عزيز كريش  التسيير: 
مسير للشركة ملدة غير محدودة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 
تسجيل الشركة في السجل التجاري 

السنة االجتماعية: من فاتح وناور 
الى 31 ديسمبر  من كل سنة. 

كتابة  لدى  القا وني  االوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية ال زكان 
بتاريخ 4 وو يو 2221 تحت رقم 1274.
436 P

STE ESCOMPTE SARL
 COMPTABLE AGREE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 4
HASSAN II BIOUGRA

T.ABD
SNC

تأسيس شركة التضامن 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   2221 فاتح وو يو 

التضامن دات الخصائص التالية :
1 - التسمية: تحمل الشركة اسم 

.T.ABD SNCشركة
تحدد   : الشركة  رأسمال   -  2
درهم   122.222 رأسمال الشركة في 
 122 بقيمة  1222حصة  الى  مقسم 

درهم لكل حصة موزعة كما ولي :
عبد هللا توفيق  522 حصة ؛

عبد اللطيف املودن 522حصة.
تحدد املقر   : املقر االجتماعي   -  3
 : العنوان  في   للشركة  االجتماعي 
ز قة 5 رقم 6 سيدي سغيد الشريف 

بيوكرةاشتوكة اوت بها.
:  قل  االجتماعي  الهدف   -  4

مستخدمي املقاوالت.
5 -  التسيير: تحدد تسيير الشركة 

من طرف السيدعبد هللا توفيق.
6 - تم اوداع امللف القا وني للشركة 
لدى املحكمةاالبتدائيةال زكان تحت 

رقم 1286 بتاريخ 8 وو يو 2221.

437 P

STE  SWOT  EQUIPEMENT
SARL A.U 

إعـالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة   تأسيس  تم   2221 ماي   12

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية:

  STE SWOT  : التسمية 

.»EQUIPEMENT »SARL A.U

22 شارع  :  الرقم  املقر االجتماعي 

22 غشت - طا طان

درهم   122.222   : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 

100,00 دراهم.

: أشغال البناء. الهدف 

الشركاء : السالك بولون، مغربي، 

 ،1968 وناور  فاتح  بتاريخ  مزداد 

.JF5983 ب.ت.و رقم

تبتدئ من فاتح   : السنة املالية  

وناور وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.

حاليا  الشركة  تسير   : التسيير 

السالك بولون ملدة غير   : من طرف 

محددة.

باملحكمة  تم   : السجل التجاري 

ماي   28 بتاريخ  بطا طان  االبتدائية 

2221 تحت رقم 5817.

438 P

SUBITO ASSISTANCE
SARL

رأس مالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي : رقم 15 حي 

اجروماعي شارع عالل بن عبد هللا 

دشيرة الجهادوة

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

إحداث  تم  ماي2221،   25 بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القا ون 

املسؤولية املحدودة من طرف املوقع 

للعقد، خصائصها كالتالي :

 SUBITO  : التسمية 
.ASSISTANCE

حي   15 رقم   : اإلجتماعي  املقر 
عبد هللا  بن  اجروماعي شارع عالل 

دشيرة الجهادوة.
الهدف اإلجتماعي : 

الوطنية  إسعاف  سيارة  خدمات 
والدولية ؛

تأجير معدات طبية ؛
خدمات متنوعة ؛

في  الطبية  والرعاوة  االستشارة 
املنزل.

رأسمال الشركة حدد في : 122.222 
درهم مقسم إلى ألف حصة من فئة 
درهم للحصة الواحدة مقسمة   122

على الشريكين كالتالي :
من  حصة    512 مصطفى  زاكي 

االسهم ؛
زاكي عبد الكريم    492 حصة من 

االسهم.
التسيير : عين السيد زاكي مصطفى 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
إلى  وناور  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 دجنبر .
املدة : 99 سنة.

- لقد تم اإلوداع القا وني لدى   2
بتاريخ  با زكان  االبتدائية   املحكمة 
 1242 رقم  تحت   2221 وو يو   2

السجل التجاري: 23477.
439 P

SOCIETE STERCOBIO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  122.222  درهم

الطابق السفلي، عمارة رقم 13، 
إقامة مفتاح سوس، املنطقة 

الصناعية تاسيال الدشيرة الجهادوة
س.ت 23471   ا زكان

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
با زكان في 22 أبريل 2221 تم تأسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص اآلتية :
 SOCIETE  : التسمية 

.STERCOBIO SARL
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الهدف :

منتجات  واستيراد  وتوزيع  بيع 

النباتية واألسمدة  الصحة  ومعدات 

وأعمال  دراسة  والبذور.  الزراعية 

الزراعية.  املائية  والتنمية  الري 

تصميم ودراسة  الري.   بيع معدات 

على  التقني  اإلشراف  الري.  مشاريع 

مشاتل  التشجير.  أعمال  العمليات. 

البستنة والزينة. املساحات الخضراء: 

وتشغيل  إنشاء  والصيا ة.  اإلنشاء 

األعمال  جميع  وتطوير  وتأجير 

واملصانع وعدادات التوزيع والشراء 

املذكورة  باألشياء  املتعلقة  البيع  أو 

املنتجات  وتصدور  استيراد  أعاله. 

أي وكالة أو فرع في  إنشاء  الزراعية. 

في  واملشاركة  الخارج،  في  أو  املغرب 

جميع األشكال بما في ذلك اال دماج  

في الشركات والجمعيات األخرى التي 

إنشاؤها،  أوالتي سيتم  إنشاؤها  وتم 

والتي لها غرض مماثأل ومرتبط.

املقر االجتماعي : الطابق السفلي، 

عمارة رقم 13، إقامة مفتاح سوس، 

الدشيرة  تاسيال  الصناعية  املنطقة 

الجهادوة.

املدة :  99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

درهم   122.222  : الرأسمال 

 122 1222حصة من فئة  مقسم إلى 

درهم.

  1 تبتدئ من   : السنة االجتماعية 

وناور إلى 31 دجنبر من كل سنة.

بمقت�سى الفصل 33 من القا ون 

كمسير  تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 

السيد  محدودة:  غير  ملدة  للشركة 

عماد فار�سي.

والتقيد  القا وني  اإلوداع  تم 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

االبتدائية ال زكان ووم 2 وو يو 2221 

تحت عدد 1237و23471.

440 P

STE TRENDING FOOD
 SARL

املتجر رقم 56 مبنى ا حي بوسخن 
الدشيرة عمالة إ زكان أوت ملول

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بموجب   -  1
تأسيس  تم   2221 ماي   24 بتاريخ 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات التالية :
 TRENDING شركة   : التسمية 
FOOD  ش.م.م.                                       

الهدف:  مطعم.
 56 رقم  املتجر   : االجتماعي  املقر 
عمالة  الدشيرة  بوسخن  حي  ا  مبنى 

إ زكان أوت ملول.
رأس املال االجتماعي  :  122.222 
درهم مجزأ إلى  1222 حصة من فئة 

122 درهم للحصة الواحدة ترجع : 
)ثالثمائة  الغفيري  عادل  السيد 

وأربعون سهم)  342 سهم ؛
)ثالثمائة  حلود  سعيد  السيد 

وثالثون سهم) 332 سهم ؛
)ثالثمائة  بوزيد  محسين  السيد 

وثالثون سهم)  332 سهم.
السيدون  الشركة  يسير  التسيير: 
ملدة  حلود  وسعيد  الغفيري  عادل 
املنفرد  االمضاء  وتخويلهما  سنة 

االداري واملالي.
السنة االجتماعية  : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.  
لهذا  القا وني  اإلوداع  وتم   -  2
هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 
املحكمة االبتدائية با زكان تحت رقم 
1259   والسجل التجاري رقم23521  

بتاريخ 3 وو يو 2221م.
من اجل النسخة والبيان

441 P

TIZNIT ALIMENTATION
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة  
العام  الجمع  محضر  على  بناء 
التأسي�سي املنعقد بتاريخ 4 ماي 2221 
 تأسست  شركة  ذات املسؤولية املحدودة

باالعتبارات  التالية  : 

 TIZNIT شركة   : االسم 
مسؤولية  ذات   ALIMENTATION

محدودة.
 العنوان : الطابق األر�سي العمارة 38 

تجزئة الفتح حي افراك، تز يت.
الهدف : بائع املواد الغذائية.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية  التجارية،  السياحية، 
واالقتصادوة التي من شأنها أن تنمي 
وتطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.
سنة  وتسعون  تسعة   :  املدة 

)99 سنة).
رأسمال الشركة هو   : رأس املــــال 
)22.222 درهم)  عشرون آلف درهم 
مقسم إلى مائتي )222) حصة قيمتها 

مائة )122) دراهم لكل واحدة منها.
التسيير: عين السيد محمد هادي 

كمسير للشركة. 
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
بتز يت  االبتدائية  باملحكمة  القا وني 
بتاريخ فاتح وو يو 2221 تحت رقم   222
442 P

 SAFWANE TRANS
 ATLANTIC

إعالن  تأ سيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي 22 ابريل 2221، 

تم تأسيس شركة باملواصفات التالية :
 SAFWANE TRANS  : التسمية 

. ATLANTIC
املقر االجتماعي : رقم 11 تجزئة بئر 

ا زران طا طان.
ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
:  قل البضائع  الهدف االجتماعي 

لصالح االخرين.
املدة: تسعة وتسعون سنة. 

درهم   122.222  : املال  الرأس 
اجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
من فئة 122 درهم للواحدة  مملوكة 
عبدالهادي  كاملة من طر ف السيد: 

ودرغان.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ودرغان  الهادي  عبد  السيد 

شارع الحي   21 مجموعة   66 عنوا ه 

الجدود طا طان.

الهادي  عبد  السيد   : التسيير 

ودرغان.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 145 بطا طان تحت رقم  االبتدائية  

تحت  التجاري  بالسجل   والتقييد 
رقم 5819 بتاريخ  27 ماي 2221.

443 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL :2673219432

STE REDA SAM LOGISTIC
S.A.R.L 

تأسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة 

بموجب عقد عرفي مؤرخ باكادور 

النظام  وضع  تم   2221 ماي   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة والتي تكمن مميزاتها فيما ولي : 

 STE REDA SAM  : التسمية 

.» LOGISTIC » S.A.R.L

الشركة  غرض  ومكن  الغرض: 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما ولي :

للبضائع  والدولي  الوطني  النقل 

لحساب الغير.

مقر الشركة : بحي النهضة بلوك 8 
ز قة 11  رقم 29  تيكوين اكادور.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداءا من تاريخ تكوينها النهائي.
رأسمال  وبلغ   : الشركة  رأسمال 

 122.222 درهم  ألف  مائة  الشركة 

مقسم إلى ألف حصة ذات مائة 122 

درهم كقيمة لحصة الواحدة،مكتتبة 

ومخصصة  كليا  القيمة  ومدفوعة 

للشريك اآلتي :

السيد اوت ووس عزيز 1222 حصة.            

السنة املالية : تبتدئ في فاتح وناور 

وتنتهي في 31 دجنبر .

التسيير: يسير الشركة السيد اوت 

ووس عزيز  ملدة غير محدودة.
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كتابة  لدي  القا وني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 99949 عدد  تحت   2221 وو يو   2

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجلة 
رقم 47683.

للخالصة والبيان

املسير

444 P

SOCIETE PILPEL AGADIR
 SARL A.U 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

للشريك الواحد
رأسمالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي رقم 22، الطابق 

الثاني، عمارة الفردوس، شارع 

الحسن الثاني، أكادور

س.ت. 47699

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادور 

تم تأسيس شركة   2221 ماي   24 في 

للشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الواحد ذات الخصائص اآلتية.

 SOCIETE PILPEL  : التسمية 

AGADIR SARL A.U

الهدف :

شراء وبيع الفواكه والخضروات، 

تصدور املنتجات الزراعية والفواكه 

وتصدور  استيراد  والخضروات، 

الزراعية،  املنتجات  جميع  وتسويق 

الفواكه  وحفظ  معالجة  عمليات 

والخضروات، االستيراد والتصدور.

الطابق   ،  22 املقر االجتماعي رقم 

شارع  الفردوس،  عمارة  الثاني، 

الحسن الثاني،أكادور

املدة– 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة 

الرأسمال 122.222 درهم مقسم 

إلى 1.222 حصة من فئة 122 درهم.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح  وناور إلى 31 ديسمبر من كل سنة
بمقت�سى الفصل 15 من القا ون 

كمسير  تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 

للشركة ملدة غير محدودة :

السيد موريس بنيونس.

والتقيد  القا وني  اإلوداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

الكادور ووم 2 وو يو 2221 تحت عدد 

99969 و47699

445 P

STE PEPINIER JAOUHARA
 SARL AU 

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
القا ون  وضع  تم   26/25/2221

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية:

 STE PEPINIER«   : الـتـسـميـــــــــــــــة   

 »JAOUHARA SARL AU

شركة ذات املسؤولية    : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

الـمـوضـــــوع  : مستنبت.
الـمـقر االجـتـماعــي :رقم 24 قسارية 

اوالد  الخامس  محمد  شارع  الهناء 

تاومة.

مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 
رأسمـــال الشركـــة : 122.222درهم.

البويهي  السيد   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

الوطنية  البطاقة  رقم  عبدالعزيز 

. JC353433

فاتح  من   : االجتمـاعيـة   السنة  

وناور إلى 31 دجنبر من  فس السنة.

لدى  القا وني  التسجيل  تم  لقد 

في  بتارودا ت  االبتدائية  املحكمة 

   7825 رقم  تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ 22/26/2221.

446 P

PATIENTI LOGISTIQUE
SARL A.U 

طرف  من  القرار  بمقت�سى 

 PATIENTI الشريك الوحيد للشركة 

  -LOGISTIQUE - SARL -A.U
املنعقد  درهم   122.222 رأسمالها 

بتاريخ   للشركة  االجتماعي  باملقر 

12/24/2221قرر ما ولي :
شارع   3333 رقم   : الشركة  مقر 

الدار البيضاء الحي املحمدي اكادور.

 :122.222 في  حدد  املال  رأس 
درهم مقسومة إلى  1222 حصة من 
وموزعة  الواحدة  درهم   122 فئة 

كتالي :
  وري هشام 1222 حصة. 

الشركة:  أهداف  من   : املوضوع 
مقاول للنقل البضائع الوطنية   –  1

والدولية لحساب الغير.
قرر الجمع العام أن    : التسيير   -
 PATIENTI LOGISTIQUE - شركة 
SARL -A.U-   سيسرها السيد  وري 

هشام ملدة غير محدودة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
القا وني  اإلوداع  تم    : اإلوداع 
لدى املحكمة التجارية بمدونة اكادور 
رقم    تحت   23/26/2221 بتاريخ 
99981 السجل التجاري رقم 47727
447 P

PANORAMIC DIOR
بتاريخ   املحرر  العقد  على  بناء 
با زكان  واملسجل    26/25/2221
تأسيس  27/25/2221تم  بتاريخ 

شركة باملواصفات التالية :
 PANORAMIC DIOR :التسمية

 261 رقم   : العنوان االجتماعي   -
تجزئة برماط 2 اوت ملول

ذات  شركة   : القا وني  الشكل   -
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

- رأسمال الشركة : حدد رأسمال 
122.222  درهم، مقسم  الشركة في 
درهم   122 بقيمة  حصة   1222 إلى 
للحصة القا و ية موزع على الشكل 

التالي :
محمد                            الحسين  اد  السيد 

1222  حصة 
املجموع : 1222 حصة     

- األهداف : اإلنعاش العقاري 
- التسيير: يعتبر السيد اد الحسين 
غير  ملدة  للشركة   مسير   محمد 

محدودة.
- التوقيع : الشركة ملزمة بالتوقيع 

الوحيد  للسيد اد الحسين محمد
- املدة : 99 سنة

بكتابة   القا وني  اإلوداع  تم  
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت     24/26/2221 ووم   با زكان  
بالسجل  واملسجل   1266 رقم 
رقم   اليوم تحت  في   فس  التجاري 

  . 23527
448 P

STE OURTANE BIO
 SARL AU

بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
القا ون  وضع  تم   12/25/2221
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :
 STE OURTANE«        :   الـتـسـميـــــــــــــــة

 »BIO SARL AU
شركة ذات املسؤولية    : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
األركان  زيت  بيع   : الـمـوضـــــوع 

ومشتقاته.
حي  :مسجد  االجـتـماعــي   الـمـقر 

رابحة شارع الخنساء اوالد تاومة.
مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 

رأسمـــال الشركـــة : 122.222درهم.
الـتسـيـيــــــــــــــــــر : السيد :محمد اوسبال  

 JC157286 رقم البطاقة الوطنية
فاتح  من   : االجتمـاعيـة   السنة  

وناور إلى 31 دجنبر من  فس السنة.
لدى  القا وني  التسجيل  تم  لقد 
في  بتارودا ت  االبتدائية  املحكمة 
   7797 رقم  تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ 21/26/2221.
449 P

 LA SOCIETE SEVEN
COLORS

SARL 
حي رحال املسكيني, اكفاي,

 تارودا ت
بتاريخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى 
بتارودا ت  ومسجل   2221 27ابريل 
ووم 29 ابريل 2221 ,تم وضع القا ون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة تتوفر على املميزات التالية : 
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الشركاء : 

والسيدة  املهدي  بوبكري  السيد 

اهدوش عائشة  .

املوضوع :

تتخذ الشركة كموضوع لها اآلتي :

االشهار

االشغال املختلفة 

االستيراد والتصدور.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية و الصناعية و املالية املنقولة 

و الثابتة املرتبطة بشكل مباشر أو غير 

مباشر بموضوع الشركة.

 SEVEN شركة   : التسمية 

COLORS ش.م.م.

رحال  حي   : االجتماعي  املقر 

املسكيني,اكفاي  , تارودا ت.

املدة: تسعة و تسعون سنة ابتداء 

من تاريخ تسجيل الشركة في السجل 

التجاري.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   122.222,  22 ب  الشركة 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم موزعة كتالي:

السيد بوبكري املهدي : 522حصة 

اجتماعية

 522  : عائشة  احدوش  السيدة 

حصة اجتماعية

املجموع : 1222 حصة اجتماعية.

بوبكري  السيد  عين   : التسيير 

املهدي مسير وحيد     للشركة و ذلك  

ملدة غير محددة:.

من  تبتدئ    : االجتماعية  السنة 

دجنبر من   31 فاتح وناور و تنتهي في 

كل سنة.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القا وني 

املحكمة االبتدائية بتار ودا ت  بتاريخ 

26 ماي 2221 تحت رقم 396.

450 P

SERMA LOGISTICS
SARL AU

» سيرما لوجيستيك« ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

شركة  تأسيس  تم   17/25/2221

ذات املسؤولية املحدودة دات شريك 

وحيد خصائصها كالتالي :

التسمية : »سيرما لوجيستيك«.

الهدف :    -  قل البضائع لحساب 

الغير ،

وكيل بالعمولة في  قل البضائع 

الخربة  دوار    : االجتماعي  املقر   

جماعة واد الصفاء اشتوكة اوت باها

املدة: 99 سنة.

درهم   122.222 الرأسمال 

1222 حصة اجتماعية  مقسمة على 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة، 

للشريك الوحيد:

 السيد لبحيري  ورالدون.

الشركة  بتسيير  وتعهد  التسيير: 

إلى السيد لبحيري  ورالدون ملدة غير 

محددة ، أما التوقيع فينسب له.

2 - وقد تم اإلوداع القا وني بكتابة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2221  /26/28 با زكان بتاريخ 
رقم  التجاري  والسجل   ،1291 رقم 

.23539
للخالصة و البيان

عن املسير

451 P

 STE SENDID RACHID

 MULTIMEDIA
SARL AU 

ICE :002792528000038

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  

شركة  تأسيس  تم    12/25/2221

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 STE SENDID«  : التسمية 

 RACHID MULTIMEDIA SARL

.»AU

2826 رقم  : ز قة  املقر االجتماعي 

23 حي كبران الدشيرة اوت ملول .

-الهدف: تحويل األموال. 

 122.222 االجتماعي  -الرأسمال 

درهم.
-التسيير :رشيد سندود

-املدة: 99 سنة.

-السنة املالية :  فاتح وناور حتى31 

دجنبر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

   1169 رقم   تحت  با زكان  التجاري 
السجل  رقم   25/25/2221 بتاريخ 

التجاري 23387. 

452 P

SEATRIP
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

القوا ين  وضع  تم   25/25/2221

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

  SEATRIP التسمية -

- الشكل القا وني : شركة محدودة 

املسؤولية. 

 - الهدف: مطعم ومقهى /تجارة
 -املقر االجتماعي: ز قة ابن الهيتم 

رقم 78 الخيام 2 اكادور 

في  حدد  االجتماعي:  -الرأسمال 

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

املمثلة  هم  در  فئة122  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية 

 622 السيدات  إبراهيم  السيد   -

حصة

-السيدة كلثوم بن بابا 422 حصة 

عين إبراهيم السيدات  -التسيير: 

مسيران  بابا  بن  كلثوم  السيدة  و 

للشركة ملدة غير محددة

- املدة: 99 سنة

لدى  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   24/26/2221 بتاريخ  بأكادور 
رقم 122222.

املسير

453 P

 STE  MOROCCO COOL
LOGISTICS
 SARL A.AU
تأسيـــس شركـــــــة

بمقت�سى محضر عرفي مؤرخ   -  1
تأسيس  تم    25/25/2221 بتاريخ 

شركة باملواصفات التالية :
كــــــــــول  موروكو  شركة   : التسمية 
شريك  ذات  ش.م.م  لوجيستيك، 
 STE  MOROCCO COOL وحيد 
الهـد ف:    .LOGISTICS SARL A.AU
البحري  املجال  في  خدمات  تقدوم 

والشحن واللوجيستيك .
ز قة أبو العباس  املقر االجتماعي: 
املوظفين  حي   58 رقم  السبتي 

اكــــــــادوــــــــــــــر.  
مبلغ  في  مالها:حدد  رأس 
 422 مقسم إلى  درهم    40.000،00
122 درهم  حصة إجتماعية  بقيمة  

للواحدة : 
 422  : مسعــــود  إد  الدوـــــــــن   ــور 

حصة أجتماعية 
السيد  ــور  الى  عهد  التسيير 
له  خول  كما  مسعــــود،  إد  الدوـــــــــن 
الجتماعي والوثائق اإلدارية        اإلمضاء 
غير   ملدة   وذالك   البنكي  والتوقيع 

محدودة.
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ  رقم.122274  تحت  بأكادور 

27/26/2221 /، س– ت 47763 .
عن املسير

454 P

 MONTBLANC
CONSULTING

 SARL 
تأسيس 

بمقت�سى عقد عرفي محرر بأكادور 
بتاريخ 26  ماي 2221 تمت املصادقة 
لشركة  األسا�سي  القا ون  على 
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية: 
 STE MONTBLANC  : التسمية 

 .CONSULTING SARL
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 / التكوين   / التواصل   -: الهدف 
مكتب الدراسات.  

 IMM 162 االجتماعي:  املقر 
 APPT 58 GH25 RES ISLANE HAY

 MOHAMMADI AGADIR
رأسمال الشركة : حدد الرأسمال 
122.222درهم  مبلغ  في  االجتماعي 
حصة اجتماعية   1222 مقسمة إلى 
من فئة 122 درهم للواحدة في ملك:

حصة   52 البطار  كمال  السيد 
اجتماعية

حصة   952 البطار  سارة  السيد 
اجتماعية

- املدة: 99 سنة. 
-  التسيير: السيد كمال البطار

- السنة االجتماعية: من 21 وناور 
إلى 31 دجنبر.

تم اإلوداع القا وني لدى كتابة   -
اكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم:     27/26/2221 بتاريخ  

 122294
455 P

MODITRA
بتاريخ   املحرر  العقد  على 
با زكان  واملسجل   28/25/2221
تأسيس  29/25/2221تم  بتاريخ 

شركة باملواصفات التالية :
 MODITRA : التسمية

- العنوان االجتماعي : توطين رقم 
البخاري  اوت  تجزئة  أريحا  عمارة   6

الدشيرة ا زكان.
ذات  شركة  القا وني:  الشكل   -

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
حدد رأسمال  رأسمال الشركة:   -
مقسم  درهم،   522.222 الشركة في 
درهم   122 بقيمة  حصة   5222 إلى 
للحصة القا و ية موزع على الشكل 

التالي:
السيد دبـــو  محمد  :  5222  حصة 

       املجموع : 5222 حصة     
املختلفة  األشغال   : األهداف 

والبناء              
- التسيير : يعتبر السيد دبـــو محمد 

مسير  للشركة  ملدة غير محدودة.

- التوقيع : الشركة ملزمة بالتوقيع 
الوحيد  للسيد دبـــو محمد 

- املدة : 99 سنة
بكتابة   القا وني  اإلوداع  تم  
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت     23/26/2221 ووم   با زكان  
بالسجل  واملسجل     1252 رقم  
رقم   اليوم تحت  في   فس  التجاري 

 23491
456 P

STE MIRLA
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
القا ون  وضع  تم   12/25/2221
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية:
 STE MIRLA SARL« : الـتـسـميـــــــــــــــة

 »AU
شركة ذات املسؤولية    : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
الـمـوضـــــوع   : الفالحة.

الزيتون  :حي  االجـتـماعــي   الـمـقر 
الكردان تارودا ت.

مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 
رأسمـــال الشركـــة:  122.222درهم.
محمد   املير  السيد   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

 JC125275 رقم البطاقة الوطنية
فاتح  من   : االجتمـاعيـة   السنة  
السنة  من  سبتمبر   32 إلى  أكتوبر 

املوالية.
لدى  القا وني  التسجيل  تم  لقد 
في  بتارودا ت  االبتدائية  املحكمة 
   7829 رقم  تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ 28/26/2221.
457 P

MENZOU CARS
SARL

الرأسمـــــــــــــال : 522.222 درهم
املقر االجتماعي : رقم 13ز قة �سي 
احمد الدرهم حي واد ون كلميم

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   (1
شركة  تأسيس  تم   ،28/25/2221
باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية :

MENZOU CARS : التسمية
املقر االجتماعي : رقم 13ز قة �سي 

احمد الدرهم حي واد ون كلميم .

درهم   522.222  : الرأسمـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   5222 على  مقسمة 

122 درهم.

الشــــــــــــــركاء : السادة: 

 ابراهيم اهردكال : 2522 حصة       

مصطفى اهردكال : 2522 حصة
بدون  السيارات  كراء  الهـــــــــــــــــدف: 

سائق.

: السيد اهردكال  املسير القا وني  

ابراهيم  

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

23/26/2221 تحت رقم 216/2221

458 P

STE MELISA
 SARL

شركة مليسا ش.م.م

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   23/24/2221

ذات املميزات التالية:

التسمية :   شركة مليسا ش.م.م

الهدف االجتماعي : مواد التجميل   

القليعة  العريبات  حي   : العنوان 

أوت ملول .

املدة : 99 سنة

درهم   122.222  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 31 دجنبر من كل سنة.

التسيير:    يسير الشركة السيد بن 

عابيد صباح ملدة غير محدودة. 

تم   : التجاري  السجل 

الضبط  بكتابة  القا وني  اإلوداع 

با زكان  االبتدائية  باملحكمة 

عدد  تحت  بتاريخ27/26/2221 

.1281

459 P

مزوز االخوان
ش.م.م

تأســـيـــــــس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
تم وضع  بتارودا ت،   2221 26 ماي 
القا ون األسا�سي  للشركة  املحدودة 
املسؤولية ذات الخصائص التالية :                                
ا لتسمية  : مزوز االخوان   ش.م.م.
البناء   : االجتماعي  الهدف 

واالشغال العمومية .    
 83379 رقم   : االجتماعي  املقر 
تاومة  أوالد  الحمري  مو�سى  سيدي 

تارودا ت 
مبلغ  في  محدد   : الراسمال 
 5222 إلى  مقسم  درهم   522.222

حصة 122 د رهم لكل حصة.
الحصص االجتماعية :

السيد مزو ز مو �سى  2522 حصة.    
السيدة مزوزحسن 2522 حصة.

املدة   : تسعة وتسعون سنة.
من  الشركة  ستسير   : التسيير 
والسيد  مو�سى  مزوز  السيد  طرف 

مزوزحسن  ملدة غير محدود ة. 
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2221 وو يو   8 بتاريخ  بتارودا ت 

تحت رقم 627.
460 P

اوا كروب
تأسيس

بتأريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
القا ون  وضع  تم   .2221//19/25
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :
الـتـسـميـــــــــــــــة : اوا كروب.

:  شركة دات املسؤولية  الشكل  
املحدودة.

الحراسة  شركة   : الـمـوضـــــوع 
واالمن.

بلوك ف16   : الـمـقر االجـتـماعــي  
رقم 9 حي الداخلة  – اكادور.

مــــــدة الشركــــــة   : 99  سنة ابتداء 
من ووم تأسيسها.
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 122.222   : الشركـــة  رأسمـــال 

حصة من   1222 درهم مقسم على 

فئة 122 درهم :

اوت  للسيد عثمان  حصة   522  

الحاج محمد.

 522 حصة للسيد انس الغوات . 

األربــــــــــــــــــاح : وتم اقتطاع نسبة % 5 

من األرباح  لالحتياط القا وني والباقي 

حسب تقرير الشركاء.

من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيـــــــــــــر 

الحاج  اوت  عثمان  السيد  طرف 

محمد. مع كل صالحيات االمضاء.

السنـــة االجتمـاعيـة : من فاتح وناور 

إلى 31 دجنبـــــر.

لدى  القا وني  اإلوداع  تم  لقد 

وـوم  باكادور   التجارية  املحكمة  

22/26/2221 تحت رقم  99956.

461 P

O.H.M.M TRANSPORT
RC : 23497 / INEZGANE

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

بمقت�سى عقد عرفي تم باشتوكة 

 2221/25/25 بتاريخ  باها  اوت 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة من شريك واحد مواصفتها 

كالتالي :

 O.H.M.M  : التسمية 

.TRANSPORT

مقاول  قل   : االجتماعي  الهدف 

البضائع وطنيا ودوليا لحساب الغير.

- االستيراد والتصدور. 

- وسيط.

الكدوات  دوار    : االجتماعي  املقر 

بلفاع اشتوكة اوت بها.

  املدة : 99 سنة.

 122.222  : االجتماعي  الرأسمال 

حصة   1222 إلى  مقسمة  درهم 

درهم للسهم   122 اجتماعية بقيمة 

مقسمة كالتالي : 

 1222  : خرخوش  عمر  السيد  

حصة.

عمر  السيد  تعيين   : التسيير 
خرخوش كمسير لشركة

وناور   21 من  السنة االجتماعية: 
إلى 31 دجنبر.

مقسمة حسب الفصل  األرباح:   
17 من قا ون الشركة.

إوداعه  تم   : القا وني  اإلوداع 
بإ زكان تحت  االبتدائية   باملحكمة  

1257 ووم 23/26/2221.   
 للخالصة و البيان                                                                 

462 P

NETWACIILA
 SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

في    املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   32/24/2221
بالخصائص  محدودة    املسؤولية  

التالية :  
NETWACIILA SARL AU : االسم

الهدف  برمجة االعالميات
رأسمال املجموعة : 52.222 درهم

املسير: بابا امادو مبوب
املقر االجتماعي مشروع  32 عمارة 

12 رقم    موكادور الدشيرة ا زكان  
املدة :  99 سنة 

للمجموعة  القا وني  اإلوداع  تم 
باملحكمة  االبتدائية 1261 رقم تحت 

با زكان بتاريخ2221/26/23 
463 P

  NBB TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة  

بشريك واحد 
تأســـيــس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب   (I
26 ماوو 2221 بأكادور أسست شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد. 
  NBB TRADE التسمية: شركة

الهدف استيراد و توزيع املعدات 
الطبية     

املقر االجتماعي: رقم 38 عمارة 27 
إقامة بيتي الحي املحمدي أكادور. 

املدة: 99 سنة من تاريخ التقييد في 
السجل التجاري

درهم موزع   122.222 الرأسمال: 

 122 بمقدار  حصة     1.222 على  

درهم للحصة موزعة كالتالي:

الوحيد  للشريك  حصة   1222

السيدة بن حدو البقيوي  ادوة. 

بن  السيدة  تعيين  تم  التسيير: 

للشركة  البقيوي  ادوة مسيرة  حدو 

والتي قبل املهمة ملدة غير محددة.

بالسجل  مسجلة  الشركة   -   II  

بأكادور  التجارية  باملحكمة  التجاري 

رقم  تحت   21/26/2221 بتاريخ 

47673، و تم اإلوداع القا وني بنفس 

رقم  تحت  التاريخ  وبنفس  املحكمة 

.99939
الستخراج والذكر

السيدة بن حدو البقيوي  ادوة 

464 P

LIBRAIRIE NEWTON
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

شركة  تأسيس  تم   22/25/2221

ذات املسؤولية املحدودة دات شريك 

وحيد خصائصها كالتالي :

-  التسمية : »مكتبة  يوطن«

اللوازم  وبيع  مكتبة   -  : الهدف   -

املدرسية ،

-  بيع لوازم ومعدات املكتب ،

- مقاول في االشغال املختلفة

-  املقر االجتماعي :  بلوك 1 شارع 

الرباط رقم 11 حي محمدي اكادور.

- املدة : 99 سنة.

درهم   122.222 الرأسمال   -

1222 حصة اجتماعية  مقسمة على 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة، 

للشريك الوحيد :

 السيد  بالط محمد.

وتعهد بتسيير الشركة  التسيير:   -

غير  ملدة  محمد  بالط  السيد  إلى 

محددة، أما التوقيع فينسب له.

2 - وقد تم اإلوداع القا وني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   27/26/2221 بتاريخ  باكادور 

رقم 122262، والسجل التجاري رقم 

47759
للخالصة و البيان

عن املسير

465 P

LEMSIED

SNC

إنشاء شركة
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم    27/24/2221

تضامنية التالية:

»LEMSIED SNC« :التسمية

املسيد  مركز  املقر االجتماعي : 

طا طان.

درهم   122.222  : الرأسمال 

حصة من فئة    1222 مقسمة على 

122 دراهم.

السياحية  الخيم   -: الهدف 

املتنقلة ،

من  وغيرها  السياحية  اإلقامة   -

أماكن اإلقامة قصيرة املدى ،

واألنشطة  الطعام  تقدوم   -

السياحية األخرى ،

- سياحة الرمال.

مغربي،  احمد امهيت،   : الشركاء 

1978/26/28، ب.و.ت  مزداد بتاريخ 

JF23226

مغربي،  الصحراوي،  الخليفة   -

1988/29/21، ب.و.ت  مزداد بتاريخ 

JF42427

- احمد ملين، مغربي، مزداد بتاريخ 

SH178626 1996/26/15، ب.و.ت

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

وناور و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف احمد امهيت ملدة غير محددة.

466 P
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 STE JANOR NEGOCE
SARL

ICE. 002821917000092

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  

شركة  تأسيس  تم   21/25/2221

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 STE JANOR«  : التسمية 

-» NEGOCE  Sarl

رقم  متكب   : االجتماعي  -املقر 
محمد  شارع   63 رقم   1 الطابق   2

الفا�سي حي السالم  اكادور.

تصدور   / عامة  تجارة  -الهدف: 

واستيراد .

 122.222 االجتماعي  -الرأسمال 

درهم.

-التسيير:  ولر الدون خربوش .

-املدة: 99 سنة.

-السنة املالية :  فاتح وناور حتى31 

دجنبر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  99961 رقم  تحت  باكادور  التجاري 
السجل  رقم    22/24/2221 بتاريخ 

التجاري 47693.

467 P

STE ISSIOUI VISION
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى   
القا ون  وضع  تم   18/23/2221

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :

 STE ISSIOUI«        :   التسـميـــــــــــــــة

 »VISION SARL AU

شركة ذات املسؤولية    : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

الـمـوضـــــوع : اخصائي  ظارات.
14 شارع  : رقم  الـمـقر االجـتـماعــي 

الخنساء ز قة ازماني أوالد تاومة.

مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 

رأسمـــال الشركـــة : 122.222درهم.

السيدة بسمة ايسيوي   : التسيير 

 J482119 رقم البطاقة الوطنية

فاتح  من   : االجتمـاعيـة   السنة  

وناور إلى 31 دجنبر من  فس السنة.

لدى  القا وني  التسجيل  تم  لقد 

في  بتارودا ت  االبتدائية  املحكمة 

   7799 رقم  تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ 21/26/2221.

468 P

 SOCIETE INTERVENTION

TRAVAUX
SARL

 Société à Responsabilité Limitée

Associé Unique

Au Capital de 100.000 Dhs

 SIEGE SOCIALE: CENTRE FAM

EL HISSN PROVINCE TATA

ICE : 002818827000005

تـــأسيــس  شركة
عرفي   عقد  بمقت�سى   (1

تأسيس  تم   ،27/24/2221 بتاريخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد  باملميزات التالية:

:  شركة ا تير فونسيون  التسمية 

ترافو .

املقر االجتماعي : مركز فم الحصن 

عمالة طاطا 

درهم   122.222  : الرأسمـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 

122 درهم.

مختلفة  أشغال   : الهـــــــــــــــــدف 

والبناء.

الشــــــــــــــركاء : 

أحمد عمومو : 1222  حصة.

املسير القا وني     : أحمد عمومو  

القا وني  اإلوداع  تم 

بتاريخ    كلميم  االبتدائي  باملحكمة 

2221/25/19 تحت رقم2221/24 .

469 P

STE. SARSEIGE COMPTA
SARL

Email: sarseige.compta@gmail.com

STE. ILYAS F-M
تأسيس شركة

بمقت�سي عقد عرفي مؤرخ في  12 
تأسيس  تم  ملول  باوت  ماي2221 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص التالية :
       .STE ILYAS F-M التسمية: شركة
عبد  اوت  حي   : اإلجتماعي  املقر 

الرحمان القليعة اوت ملول.
 Transport de  : الهدف 
 marchandises nationale et
 international pour le compte

                           .  d’autrui
املدة : 99  سنة.

الرأسمال: 122222درهم مقسمة 
122درهم  فئة  من  1222حصة  إلى 
1222 حصة  أي   %100 لكل واحدة 

اجتماعية لفائدة محمد وخرى. 
تم تعيين السيد محمد   : التسيير 
غير  ملدة   للشركة   كمسير  وخرى  

محدودة.           
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
القا وني باملحكمة االوتدائية با زكان 
رقم  تحت  وو يو2221    2 بتاريخ  
1238 والسجل التجاري رقم  23473                         
470 P

 MAROC INFRA شركة
ROUTIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي : دوار 
القصبة جماعة زاوية سيدي طاهر 

-  تارودا ت املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري: 

7815
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في  27 
ماي2221 تم إعداد القا ون األسا�سي 
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  -شكل 
الشريك  دات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد .

متبوعة  الشركة  تسمية   -

تسميتها:  بمختصر  االقتضاء  عند 

.MAROC INFRA ROUTIERE

غرض الشركة بإوجاز :

واألشغال  البناء  في  -مقاول 

املختلفة.

دوار    : االجتماعي  املقر  عنوان 

القصبة جماعة زاوية سيدي طاهر  

-  تارودا ت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي   : املدة 

الشركة 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

122.222.22  درهم، مقسم كالتالي:

 12.222 شقيبو:   محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

محمد  السيد  الشركة:  -مسير 

شقيبو  مركز تيوغزة سيدي افني.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 3 بتاريخ  بتارودا ت  االبتدائية 

وو يو2221 تحت رقم 589.

471 P

 STE LOCAL MOROCCAN

PRODUCTS
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

ICE : 002818891000023

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم  ماي2221     3

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 STE LOCAL -التسمية 

 MOROCCAN PRODUCTS   Sarl

.  AU

تدارين  دوار  االجتماعي:  -املقر 

جماعة أقصري اكادور. 

التجميل  مواد  بيع  -الهدف: 

بالتقسيط .

 122222  : -الرأسمال االجتماعي 

درهم.

-التسيير:حسن عبد النبي.
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-املدة: 99 سنة.

-السنة املالية :  فاتح وناور حتى31 

ديسمبر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  99789 رقم  تحت  باكادور  التجاري 

بتاريخ 26 ماي2221 .

رقم السجل التجاري 47597.

472 P

 Sté. LINARIJ SACHETS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها :  122222درهم

املقر االجتماعي: دوار الخنافيف 

أوالدتاومة تارودا ت

تأسيس شركة
 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم وضع قوا ين الشركة  ماي2221، 

ذات امليزات التالية:

 STE LINARIJ -1التسمية: 

. SACHETS

ذات  شركة  القا وني:  الشكل   2-

مسؤولية محدودة.

-3 الهدف: صنع أكياس الورق.

-4املقر االجتماعي: دوار الخنافيف 

أوالدتاومة تارودا ت.

5 - املدة: 99 سنة ابتدءا من تاريخ 

التأسيس.

مبلغ  في  حدد   : رأسمال   6-

إلى1222  مقسم  122222درهم 

حصة من فئة 122 درهم للواحدة.

إلى  أسند  -7التسيير:التسيير 

السيد لحرش إسماعيل. 

بكتابة  تم  القا وني:  اإلوداع   -  8

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 7 بتاريخ   597 بتارودا ت تحت رقم 

وو يو2221.
                                                                                                                                                      

                  من اجل النسخة والبيان 

عن املسير:

السيد لحرش إسماعيل

473 P

فو تيكو صاي

 ش.م.م.

RC: 14 229        

                  IF: 26 92 89 18

TP: 48 15 13 14   

 TEL: 25 28 21 32 28    

 APPT 23 N°62 AV MESSAOUD            

WAFQAOUI SALAM- AGADIR

 TUBAATIF شركة
SARL A.U

ش.م.م.ش.و

التأسيس
العام  بموجب عقد عرفي للجمع  

واملسجل  وو يو2221   6 املنعقد ووم 

بأكادور ووم 17 ماي 2221 تم تحدود 

ذات  لشركة  األسا�سي  القا ون 

املواصفات  مسؤولية محدودة ذات 

التالية :

الشركة  نشاط  يهدف  1.الهدف: 

إلى : 

-عمق أسلم أو حفار بئر الصرف 

الصحي وإمدادات املياه.

األ ابيب  أ واع  جميع  -تصنيع 

والخراطيم.

اإلنشائية  األعمال  كافة  -إ جاز 

املد ية   الهندسة   ، املهن  لجميع 
الطرق   أعمال   ، الصحي  الصرف 

التجهيز   ، الحدود   ، البناء  أعمال 

التطوير ، الدوكور ، الجبس ، صناعة 

التزجيج الخاص   ، النجارة   ، األقفال 

والطالء.

:  املروة عمارة  املقر االجتماعي   2.

حي   611 الطابق الثاني رقم   18 رقم 

املحمدي اكادور.

.3 املدة : 99 سنة.

في  محدد   : الشركة  رأسمال   4.

122.222.22 درهم وملكها :

املعلم  اوت  اللطيف  عبد  السيد 

1222 حصة.

من فاتح   : السنة االجتماعية   5.

وناور إلى 31 ديسمبر.

الشركة وملدة  يسير   : التسيير   6.

غير محدودة السيدة فاطمة الزهراء 

بلكزدار.

لدى كتابة  القا وني   تم اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بأكادور 
ووم 2 وو يو 2221 تحت رقم99951.
474 P

  STE. YIWID
شركة ذات املسؤولية املحدودة  

تأسيس شركــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   I-
تم تأسيس شركة   ،  2221 أبريل   17
ذات املسؤولية املحدودة خصائصها  

كالتالــــــي:
   .  STE YIWID  :التسمية -

- الهدف االجتماعي:
وأجهزة  املعدات  -مستورد 

الكمبيوتر. 
- املقر االجتماعي : حي داخلة رقم 
13 مجمع التسوق الجامعي ، اكادور.

- املدة 99   سنة. 
درهم   122.222  : -الرأسمال 
إجتماعية  حصة  إلى1222  مقسمة 
من فئة 122 درهم للحصة الواحدة،  

منتسبة للشركاء كالتالي  :
 522  : حسين  الفوجي  -السيد 

حصة اجتماعية .
 522  : أحمد  الفوجي  -السيد 

حصة اجتماعية.
الشركة  بتسيير  يعهد  التسيير:   -
غير  ملدة  حسين  الفوجي  السيد  إلى 

محددة، أما التوقيع فينسب  له.   
القا وني  اإلوداع  تم  وقد     II-  
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
فاتح  بتاريخ  باكادور   التجارية 

وو يو2221 تحت  رقم  99946 .
                للخالصة والبيان

عن املسير،

475 P

 Société  WEKEEN
SARL 

تأسيس شركة مسؤولية محدودة 
  Société )ش.م.م)  ويكين  شركـة 
شركة  تم إنشاء    WEKEEN  SARL
بمقت�سى  محدودة  مسؤولية  ذات 
العقد العرفي مؤرخ في 19 ماي2221 

ماي   21 بتاريخ  واملسجل  بأكادور 
القا ون  وضع  تم  بأكادور   2221

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة حسب املواصفات اآلتية:

التــســـمــيــــــة : شركــــة ويكين ش .م.م  

 . Société WEKEEN  SARL

 : للشركة  االجتماعي  املوضوع 

تهدف الشركة إلى:

واإلعالن،  الدعاوة  التواصل، 

التسويق.

خدمات الطباعة والتحرير.

السمعي  واالتصال  اإل تاج 

البصري.

التسويق الرقمي.
التجاري  واإلعالن  الدعاوة 

والصناعي.

دراسات  واإلعالن،  الدعاوة 

وأبحاث السوق.

أنشطة التصوير الفوتوغرافي.

السمعية  القطع  وتصوير  إ تاج 

والبصرية.

دبلجة الفيدووهات.

السينمائي  التصوير  أنشطة 

والتلفزيون.

تقنيات  في  تدريبية  دورات 

االتصال السمعي البصري والدعاوة 

واإلعالن.

بيع عبر اإل تر ت.

استيراد  تأجير،  توزيع،  تسويق، 

الحاسوب،  ومعدات  مواد  وتصدور 

والسمعية  اإللكترو ية  األجهزة 

والبصرية .

جميع  في  التفاوض  عمليات  أي 

التصدور،  منها  واألشياء  الحاجيات 

االستيراد، التوزيع، التسويق.

العمليات  جميع  أعم،  وبشكل 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
بما ورد أعاله ومن املرجح أن تعزز 

تطوير الشركة.

حي    ،1 الشركــــــةمتجر رقم  مقـــــــر 
أوجعا، بلوك 1،  ز قة12،   رقم 26،  

تيكوين اكادور.

من  ابتداء  سنة   99 املــــــــــــــــدة: 

التأسيس النهائي. 
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الرأسمــــــــــــال :   100.000,00 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 
اكتتبت  قدا   كلها  درهم   122.22
ودفعت في مجموعها عند االكتتاب 

كالتالي :
 1222 عليات  الحسن  السيد 

حصة.
الحسن  عين السيد    : التســيـــيــر 
كمسير وحيد للشركة ملدة  عليات   

غير محدودة.
بالنسبة   : االجتماعي  التوقيع 
للتوقيع في العقود واألوراق البنكية 
السيد  توقيع  على  املصادقة  تمت 

الحسن عليات.
القا وني  اإلوداع  تم   : اإلوـــــداع 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
2221 تحت  وو يو   7 بأكادور بتاريخ   

رقم 122292  . 
    املـسيـــر:  

476 P

 VALIS AGRO شركة
  SARL AU

إعالن عن تأسيس 
بمقت�سى عقد عرفي محرر بأكادور 
بتاريخ 24  ماي 2221 تمت املصادقة 
لشركة  األسا�سي  القا ون  على 
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية: 
 STE VALIS AGRO  : التسمية  

  .SARL AU
- الهدف:

- استيراد وتصدور الخدمات.  
البيئي  املجال  في  -استشارة 

والزراعي.
 C/O NR27 االجتماعي:  -املقر 
 BAT 24 RESIDENCE BAYTI
 SAKANE HAY MOHAMMADI

.AGADIR
- رأسمال الشركة: حدد الرأسمال 
12222درهم  مبلغ  في  االجتماعي 
مقسمة إلى 122 حصة اجتماعية من 

فئة 122 درهم للواحدة في ملك:
 122 الزهاري  طارق   : -السيد 

حصة اجتماعية

- املدة: 99 سنة. 

-  التسيير: السيد  طارق الزهاري.

فاتح  من  االجتماعية:  السنة   -

وناور إلى 31 ديسمبر.

تم اإلوداع القا وني لدى كتابة   -

اكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  وو يو2221     7 بتاريخ:  

. 122262

477  P

شركة تيربوباك
ش.م.م.               

حي املسيرة بلوك أ رقم 28 دراركة 

اكادور             

  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القا ون  إحداث  تم  ماي2221   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي :

االسم: شركة  تيربوباك ش.م.م.

املوضوع :

شحن منتجات الطرود من البلد.

حي املسيرة بلوك أ  مقر الشركة: 
رقم 28 دراركة اكادور.

 مدة الشركة :99 سنة ابتدءا من 

ووم تأسيسها.
رأسمالها : حدد في مائة الف درهم 

قيمة كل  حصة٬   1222 مقسمة إلى 

122 درهم و موزعة على  واحدة منها 

الطريقة التالية:

- السيد جمال نعيم: 222 حصة.

- السيد عمر مدخام : 222 حصة.

 : سباعي  شكري  امين  السيد    -

222 حصة.

 222 اسحيسح:  طارق  السيد   -

حصة.

- السيد ا وار امزاوني : 222 حصة.

تسيير وإدارة الشركة :  عين السيد 

للشركة  وحيدا  مسيرا  نعيم  جمال 

ملدة غير محدودة.

اإلوداع  تم    : القا وني  اإلوداع 

باكادور  التجارية  باملحكمة  القا وني 

السجل   122127/2221 تحت رقم  

التجاري 47781 .

478 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI
 ET AMZIL APPT N°21 AV AL

MOUKAOUAMA AGADIR
 TEL : 26.11.82.46.25

FIX : 05.28.23.28.68 

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE SUPER FAST
TRANSPORT

 28 بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي  
ماي2221، تم إقرار ما ولي:

- تسبيق تصفية الشركة .
الحرش  فيصل  السيد  -تعيين 

كمصفي  للشركة .
كمقر  التصفية  مقر  -اتخاذ 
للشركة،  محل رقم 413 بلوك د حي 

الهدى أكادور. 
باملحكمة  تم  القا وني  -اإلوداع 
التجارية بأكادور بتاريخ 2 وو يو2221   

تحت رقم99957  .  
479 P

SBAGRICOLE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
 رأس مالها :  122.222درهم  

املقر االجتماعي :حي كمال الدون 2 
رقم 68 أوالد تاومة

قفل تصفية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري: 

5555
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
قرر ما   2221 أبريل     27 املؤرخ في  

ولي:
تصفية  لعملية  النهائي  القفل 

الشركة. 
املصفي  تقرير  على  املصادقة 

وتبرئة ذمته.
اإلجراءات  بجميع  القيام 

القا و ية.
باملحكمة  تم  القا وني  اإلوداع 
 449 االبتدائية بتارودا ت تحت رقم 

بتاريخ 25 ماي2221.
480 P

 OSTRA MINE
Sarl

اغالق تصفية الشركة
الجمع  محضر  -1بمقت�سى   
 24 بتاريخ  املؤرخ  الغير عادي  العام 
  Sarl شركة  قررشركاء   2221 ماي 
االجتماعي  مقرها   OSTRA MINE
موجود برقم 226  املختار السو�سي 2 
شارع عبد الرحمان بوعبيد 2 اكادور  

ما ولي :
حسابات  على  املصادقة   1-

تصفية الشركة .  
من  املصفي  وتجريد  إعفاء   2-

مهامه. 
إغالق تصفية الشركة بشكل   -3

تام ونهائي . 
-تم وضع الوثائق القا و ية بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2221 وو يو   4 بتاريخ  باكادور 

رقم 122228.
481 P

NATURALSOAP
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ، ماي2221   18 املؤرخ في  االستثناء 
قرر الجمع العام غير العادي للشركة      
ذات  شركة   NATURALSOAP
الرأسمال  ذات  املحدودة  املسؤولية 
  24 رقم  مقرها  42.222.22درهم 
الجماعة  تليال  حي  ملوية  شارع 

الحضرية تكوين اكادور.
حيت تقرر ماولي:

التصفية املسبقة للشركةاملمثلة 
من طرف السيد مزكاني محمد.

محمد  مزكاني  السيد  تعيين 
كمصفي لشركة.

تحدود املقر االجتماعي للتصفية 
رقم 24شارع ملوية حي تليال الجماعة 

الحضرية تكوين اكادور.
بمكتبة  القا وني  اإلوداع  تم 
باكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  ماي2221   26 بتاريخ 

.99774
482 P
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 N.ATLAS TRANS شركة
ش.م.م

اال حالل املسبق للشركة
العام   الجمع  محضر  بمقت�سى 
  N.ATLAS TRANS- SARLللشركة
املنعقد   122.222.22 رأسمالها 
بتاريخ  للشركة  االجتماعي  باملقر 
 28 البند  على  وبناء  ماي2221   31
قرر  للشركة  األسا�سي  القا ون  من 

الشركاء ماولي :  
-اال حالل املسبق للشركة. 

ووسف  الغالوي  السيد  تعيين   -
كمصفي للشركة.

كمقرا  الشركة  مقر  تحدود   -
للتصفية . 

اإلوداع القا وني  تم    : اإلوداع    -
بمدونة  االبتدائية  باملحكمة 
7 وو يو2221 تحت  تارودا ت بتاريخ 
رقم598السجل التجاري رقم 5657.
483 P

 L’ILE D’EVEIL PRIVEE  شــركة
S.A.R.L

شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها : 10.000,00 درهم 
املقر االجتماعي : رقم 12، حي 

النجاح، أكادور
حل الشركة 

- إعتماد التصفية الودوة
تعيين مصف 

- تحدود مقر التصفية
بتاريخ مداوالتها  اثر  على   :  أوال 
قررت الجمعية العامة  ماي2221   5
 L’ILE شركة      غير العادوة لشركاء 
ذات  شركة   D’EVEIL PRIVEE
برأسمال  محدودة  مسؤولية 
مقرها  املوجود  درهم   10.000,00
النجاح،  حي   ،12 برقم  االجتماعي 
التجاري  بالسجل  مسجلة  أكادور، 
لدى املحكمة التجارية بأكادور تحت 

رقم 37671 ما ولي :
تقرير  على  واملصادقة  -الدراسة 
الشركة  بحل  املتعلق  املسيرتين 

وتصفيتها.
-حل الشركة بصفة مبكرة ابتداء 

من 5 ماي2221. 

القوا ين  من   5 الفصل  -تعدول 
بمدة  املتعلق  للشركة  األساسية 

الشركة.
-وضع الشركة في طور التصفية 

الودوة.
-وضع حد ملهام املسيرتين السيدة 
املتوكل  والسيدة  فاطمة  املتوكل 

مريم.
فاطمة  املتوكل  السيدة  -تعيين 

كمصفية للشركة.
-تحدود سلطات املصفية.

باملقر  التصفية  مقر  -تحدود 
حي   ،12 برقم  الكائن  االجتماعي 

النجاح، أكادور. 
ستبعث  املراسالت  أن  -تقرر 
ومكن  حيث  التصفية  مقر  إلى 
املتعلقة  واملستندات  العقود  تبليغ 

بالتصفية. 
املتعلقة  الوثائق  إوداع  أن  -كما 
بالسجل  الحقا  سينجز  بالتصفية 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  التجاري 

التجارية بأكادور.
:  تم ا جاز اإلوداع القا وني  ثا يا  
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
 7 بتاريخ   122254 بأكادور تحت رقم 

وو يو2221.
للخالصة البيان

484 P

 GLOBAL NORD SUD الشركة
   INVEST

ش م م
 مقرها الرئي�سي : رقم 7 عمارة 11 

بيتي سكن س الحي املحمدي اكادور 
االستثنائي  العام  الجمع  قرر   
ما ولي:        أبريل2221   12 املعقد بتاريخ 

- الحل املسبق للشركة. 
املهدي  بال  أوت  السيد   تعيين   -

مكلفا بالتصفية.
املذكور  الشركة  مقر  تحدود   -

أعاله  مقرا لتصفية الشركة.
ولقد تم اإلوداع القا وني بمكتب 
بٲكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  ماي2221   6 بتاريخ  

.99447
485 P

FATCHIR شركـــة
sarl

حي النور,جماعة املهادي,اوالد 

تاومة,اقليم تارودا ت

املصادقة على تقرير التصفية
إبراء ذمة املصفي

STE FATCHIR SARL تصفية شركة
 2221 وو يو   22 انعقد ووم    -  1

لشركاء  االستثنائي  العام  الجمع 

شركـة FATCHIR SARL قرر الشركاء 

فيه  وباإلجماع ما ولي :

التصفية  تقرير  على  أاملصادقة 

وإبراء ذمة املصفي.

 STE FATCHIR شركة  بتصفية 

                                 .SARL

لدى  القـا ـوني  اإلوـداع  تـم   -  2

االبـتـدائيـة  باملحكمـة  الضبـط  كتابـة 

 2221 28  وفمبر  ووم  بتـارودا ـت 

تحت رقم 626   .

486 P

  HOMESPOT
 SARL

RC: N° 19277

حل مسبق للشركة
 و وضعها تحت التصفية الحبية

لقرارات  عرفي  محضر  بمقت�سى 

أبريل   32 بتاريخ  املنعقد  الشركاء 

2221 بأكادور قد تقرر ما ولي:

حل مسبق للشركة ووضعها تحت 

التصفية الحبية ابتداء من 32 أبريل 

.2221

بييغ  كييوم  مالفي  السيد  تعيين 

كمأمور بالتصفية للشركة.

مقر تصفية الشركة: حي تسالوين 

تامراغت أورير أكادور. 

تم اإلوداع    : القا وني  اإلوداع   -

الضبط  بمكتب  للشركة  القا وني 

لدى املحكمة التجارية بأكادور تحت 

رقم 99596 بتاريخ 18 ماي 2221.

487 P

 GREENPARTS شركة 
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر   31 في   املؤرخ  االستثناء 
2222، قرر الجمع العام غير العادي 
للشركة    GREENPARTSشركة ذات 
الرأسمال  ذات  املحدودة  املسؤولية 
عمارة  مقرها  122.222.22درهم 
ز قة   63 مكرر   3 إقامة واسين رقم 
اكادور. القدس  الشافعي حي  االمام 

حيت تقرر ماولي:
بسبب  للشركة  النهائي  الحل 

الوضع الصافي للشركة.
بمكتبة  القا وني  اإلوداع  تم 
باكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت    2221 ماي   27 بتاريخ 

.99797
488 P

DAL PASTAIO
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر   18 في   املؤرخ  االستثناء 
2219، قرر الجمع العام غير العادي 
شركة   DAL PASTAIO للشركة  
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
  122.222.22 الرأسمال  وحيدذات 
ز قة اسلي حي   14 درهم مقرها رقم 

الداخلة اكادور.
حيت تقرر ماولي:

بسبب  للشركة  النهائي  الحل 
الوضع الصافي للشركة.

بمكتبة  القا وني  اإلوداع  تم 
باكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2221 ماي   11 بتاريخ  

.99518
489 P

  DOUGINE شركة
4725 محل حي املحمدي اكادور 

  تـــصفية 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادور 
املوافقة  تم   12 مارس2221،  بتاريخ  

على ما ولي  :
-تصفية ووقف نشاط الشركة.

الدوزي  إومان  السيدة  -تعيين 
والسيدة إومان اوت لعجين مصفيتان 

قا و يتان للشركة.



12863 الجريدة الرسميةعدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221) 

باملقر  التصفية  مقر  -تحدود 

الرئي�سي للشركة .                                                                                

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية باكادور بتاريخ 5 أبريل2221 

تحت رقم 98972.

490 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°21 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

25.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE BOUTIQUE FES
 27 بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي  

ماي2221، تم إقرار ما ولي:

- تسبيق تصفية الشركة .

الرزاق  عبد  السيد   -تعيين 

مزكلدي كمصفي  للشركة .

كمقر  التصفية  مقر  -اتخاذ 

للشركة، رقم 2 عمارة أفرني ي. أ .س 

19  حي رياض السالم أكادور. 

باملحكمة  تم  القا وني  -اإلوداع 

التجارية بأكادور بتاريخ 2 وو يو2221   

تحت رقم 99958  .  

491 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°21 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

25.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE ZERA DREE
 31 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ماي2221، تم إقرار ما ولي:

722 حصة من السيدة  تفويت   -

هشام  السيد  الى  الزراوي  سهام 

الزراوي.

- تعيين السيد خالد امزيل كمسير 

للشركة.

سهام  للسيدة  -التوقيع 

الزراوي. 

باملحكمة  تم  القا وني  -اإلوداع 

التجارية  باكادور بتاريخ 2 وو يو2221  

تحت رقم 95999.      

492 P

   SWISSYSTEME شركة
رقم 5 شارع ابو الجيهاد املسيرة 

اكادور كراج 1 

العادي  غير  العام  الجمع  خالل 

املنعقد ووم 29  أبريل2221 تم اتخاذ 

القرار بشان التغييرات التالية :  

1 تفويت الحصص:

الحرافي  هللا  عبد  السيد  تفويت 

حصة التي وملكها من الشركة   152

لصالح السيد وونس فالوو.

الحرافي  السيد عبد هللا  وتفويت 

حصة التي وملكها من الشركة   152

لصالح السيد طارق ستر هللا.

تبعا لتفويت الحصص هذا وصبح 

الشكل  على  الشركة  راسمال  توزيع 

التالي:

فالوو                                   وونس  -السيد 

352 حصة.

هللا                                 ستر  طارق  -السيد 

352 حصة.     

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية باكادور  بتاريخ  2 وو يو2221  

تحت رقم 99962.

493 P

 SISSAN D’OR   شركة
ش.م.م

العام  الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

االجتماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 
قرر  ماي2221   25 بتاريخ  للشركة 

  SISSAN D’OR شركة    شركاء 
رأسماله       12.222.22 درهم  ما ولي: 

فئة  من  حصة   45 تفويت 

مجموع  من  للواحدة  درهم   122

السيدة  تمتلكها  التي  الحصص 

السيد  لفائدة   KHALID KHADIJA

.ASOUAOU ABDELKRIM

 122 فئة  من  حصة   45 تفويت 
درهم للواحدة من مجموع الحصص 
 SAMAR السيد   ومتلكها  التي 
السيد  لفائدة   MOHAMED

.ASOUAOU ABDELKRIM
 122 حصة من فئة   12 تفويت  
درهم  للواحدة من مجموع الحصص  
 KHALID السيدة   تمتلكها  التي 
 IDRISSI السيدة  KHADIJAلفائدة 

.AZAMI SOUKIANA
 KHALID السيدة  استقالة 
كمسيرة  منصبها  من   KHADIJA

للشركة.
 ASOUAOU السيد    تعين 
ABDELKRIM مسير للشركة ملدة غير 

محدودة .
التوقيع  لدى املؤسسات البنكية 
 ASOUAOU السيد  طرف  من 

.ABDELKRIM
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
 22 التالي: تجزئة ا الطابق األول رقم 
بواركان  ليراك  البخاري  امام  شارع 

اكادور. 
حذف نشاط بيع مواد التجميل 
بالوجه والجسم وتعويضه  والعناوة 
التجميل  مواد  إ تاج  بنشاط 

وتسويقها.
وقد تم اإلوداع باملحكمة التجارية 
وو يو2221   2 بتاريخ  اكادور  بمدونة 
99963,السجل التجاري  تحت عدد 

رقم 43671.
494 P

 THE THURSDAY TOURS
SARL  

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املكتب املسجل  : حي رشاد 

شارع12رقم928 تمسيةأوت ملول
السجل التجاري رقم :19221 ا زكان
       رأسمالها :  122.222 درهم   

السجل التجاري رقم : 19221 ا زكان 
مقرها االجتماعي حي رشاد شارع12 

رقم 928  تمسية أوت ملول 
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
3 مارس  الغير العادي املنعقد بتاريخ 

2221، تحت املوافقة على ما ولي  : 

بيع حصص اجتماعية.  
 522 بيع السيد اليبوش سفيان  

حصة.
توفيق  الفطواكي  السيد  لفائدة 

الجدود.
   1222 السيد الفطواكي توفيق   

حصة.
توفيق  الفطواكي  السيد  تعيين 
منحه  مع  لشركة  الوحيد  املسير 
جميع صالحيات التوقيع و التسيير.         
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   3 بتاريخ  با زكان  االبتدائية 

2221، تحت رقم 1256 .
495 P

 STE PROCIT
 SA

شركة مجهولة اإلسم
 رأسمالها : 12.922.222 درهم

اوالد التاومة، حي شراردة.
السجل التجاري رقم : 227

للشركاء  غيرعادي  قرار  بمقت�سى 
مؤرخ باوالد التاومة في 18 ماي 2221 

لقد تقررماولي :
كل  أسهم  تفويت  املوافقةعلى 
والسيد  حسن  ليو�سي  السيد  من 
الظاهري عبد الرحمان والسيد قيوح 

عمر.
الجدد:  الشركاء  على  املوافقة 
 ،CITRUS PACK SARL شركة 
 ،BERKANE-S-BOARD وشركة
والسيد  محمد،  الزغاودي  والسيد 

سالمي كمال.
أعضاء  عضوية  فترة  تعدول 
ست  من  الشركة  إدارة  مجلس 

سنوات إلى ثالث سنوات.
جدود  إدارة  مجلس  تعيين 
)3) سنوات تنتهي  للشركة ملدة ثالث 
دعا  الذي  العام  االجتماع  نهاوة  في 
السنة  حسابات  على  املوافقة  إلى 
من  ،واملكون   2222/2223 املالية 
شركة CITRUS PACK SARL، ممثلة 
بمسيرها السيد ويداني عمر، الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
 BERKANE-S شركة   ،UA21853
فرا ك  بمسيرها  ممثلة   –BOARD
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البرت اوكوست بلون، الحامل لبطاقة 
السيد   ،E222276R رقم  اإلقامة 
الزغاودي  السيد  ادريس،  شارف 
السيد  السيد سالمي كمال،  محمد، 
عبد  قيوح  والسيد  اسماعيل  قيوح 

السالم.
وصرح املدورون املذكورون أعاله 
تكليفهم  تم  التي  للوظائف  بقبولهم 

بها للتو.
كمال،  سالمي  السيد  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقمE 262345، رئيس مجلس اإلدارة.
عمر،  ويداني  السيد  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقمUA 21853 ، مدور عام.
إلزام الشركة في جميع العمليات 
املشتركين  بالتوقيعين  املصرفية 
سالمي  والسيد  عمر  ويداني  للسيد 
ويداني  السيد  أوتوقيعات  كمال، 
محمد،  الزغاودي  والسيد  عمر 
كمال  سالمي  السيد  أوتوقيعات 

والسيد الزغاودي محمد.
الحسابات  مدقق  فترة  تجدود 
 EURO CAF CONSULTINGلشركة
عبد  العرو�سي  بالسيد  ممثلة 
 2222/2221 للسنوات   الرحمن 

و2221/2222 و 2222/2223.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تخويل الصالحيات.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو2221    27 التجارية ألكادور ووم 

تحت عدد 122259.
بيان مختصر

496 P

 Sté LABORATOIR DE 
 CONTROLE ET DE CONSEIL
 EN BATIMENT ET TRAVAUX

-PUBLIC –L2C BTP
 Sarl 

راسمالها : 122.222 درهم
الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 
العادي مؤرخ بتاريخ 24 مارس 2221:

 STE L2C BTP SARL لشركة  
تقرر ما ولي :

بيع كلي للحصص:

بوذن  بدر  للسيد  حصة    152

لفائدة السيد الطالب واسين.

بوذن  بدر  للسيد  حصة   152

لفائدة السيد  لكرائد مراد.

قبول استقالة السيد بوذن بدر.

األسا�سي  القا ون  3-تحيين 

للشركة.

لدى  القا وني  اإلوداع  تم  لقد 

بتاريخ  بإ زكان  االبتدائية  املحكمة 

 1235. تم تحت رقم   ،2221 5  ماي 

السجل التجاري رقم17473.

497 P

 STE KAFA CAR
SARL  A U

Au Capital : 100 000 Dhs

            تعدوالت قا و ية 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ  الشركة   بمقر  املنعقد 

الشركة  شركاء  ،قرر   25/25/2221

ما ولي:

 ... االجتماعية  الحصص  بيع 

1222 حصة.

البائع :  السيد كركافي عبد الفتاح 

حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم,  

حصة بقيمة   1222 باع   SH61225

122 درهم للحصة.

الحبيب  السيد كركافي   : املشتري 

حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

1222 حصة بقيمة  اشترى   JA4675

122 درهم للحصة. 

تعيين  تم   : اإلمضاء  و  التسيير 

 
ً
ا مسيرا  الفتاح  عبد  كركافي  السيد 

الحبيب  كركافي  السيد:  و  للشركة 

اعتماد  تم   و  املسير،  كمساعد 

املنفصل للمسير و املساعد  االمضاء 

املسير لدى جميع االدارات العمومية 

املؤسسات  باستثناء  الخاصة  أو 

بها،  سيتم  التي  واملصرفية  املالية 

ملساعد  الوحيد  اإلمضاء  اعتماد 

املسير السيد: كركافي الحبيب ، لفترة 

غير محددة.

 تنقيح القا ون األسا�سي للشركة.

بكـتابة  تـم  الـقا ـو ـي:  اإلوـداع 
الضـبط باملحكمة االبتـدائية بكلميم 
رقـم  تحـت   ،2221 وو يو   2 بـتاريخ 

.214/2221
498 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 2673219432

STE IVANKA TRANS
االستثنائي   العام  الجمع  اطار  في 
 STE IVANKA TRANS لشركة 
قرر   ،2221 وو يو   28 املنعقد بتاريخ 
األعضاء وباإلجماع التغييرات التالية :
قرر السيد رجاني حمدي تفويت 
من    122  % أسهمه   جميع   وبيع 
من   لكل  بالشركة  أسهمه  مجموع 
للسيد وشن اووب و السيد السعيد 

اسماعيل% 52. لكل واحد منهم
رجاني  السيد  استقالة  قبول 
اووب  وشن  السيد  وتعيين  حمدي 

كمسير للشركة 
كل العمليات املالية واالدارية تتم  

فقط بإمضاء  السيد وشن اووب.
تحيين القا ون االسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية با زكان 

بتاريخ 4 أبريل 2221، رقم 1267.
للخالصة والبيان

املسير

499 P

STE   FISHEMAR
السـجــل الـتـجــاري رقـــم:  7261 

أكـــادوـــــر
رقم  القضائي  الحكم  بمقت�سى 
الصادر عن املحكمة التجارية   ،849
 ،2221 ماي   19 بتاريخ  بمراكش، 

تقرر،    ما ولي :
اإلداري  املجلس  محضر  إلغاء 

املنعقد بتاريخ 13  و بر 2218 ؛
العام  الجمع  محضر  إلغاء 
 13 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 
املداوالت  جميع  وكذا   2218  و بر 
والقرارات التي تم اتخاذها بمقت�سى 

هذ الجمع العام ؛

بموجبه  تم  الذي  العقد  إلغاء 

مارس   26 بتاريخ  األسهم  تفويت 

.2223

رقم  القضائي  الحكم  بمقت�سى 

الصادر عن املحكمة التجارية   ،852

 ،2221 ماي   19 بتاريخ  بمراكش، 

تقرر،     ما ولي :

املجلس  محضر  على  التشطيب 

13  و بر  بتاريخ  املنعقد  اإلداري 

الجمع  محضر  على  وأوضا   2218

 13 بتاريخ  املنعقد  العام اإلستثنائي 

 و بر 2218.

اإلداري  املجلس  فإن  وبالتالي، 

وتكون من األعضاء التالية أسماؤهم:

الرئيس   : الحسن  موالي  شلبي 

املدور العام ؛

النعومي لطيفة  والشركة املسماة 

 :»MARISCOS RODRIGUEZ«

السيد  طرف  من  املمثلة 

 RODRIGUZ Dominguez José

Manuel  : متصرفين.

تم اإلوداع بالسجل التجاري لدى 

املحكمة التجارية بأكادور، بتاريخ 27 

وو يو 2221، تحت 1927.
للخــــالصة والبيـــــان

500 P

 EXCELLENCE

EXPLOITATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 17 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

العام  الجمع  انعقد   ،2221 ماي 

االستثنائي و تقرر ما ولي :

الزهرا  اوت  السيد  تفويت  قبول 

من  اجتماعية  حصة   522 حسن 

السيد  لفائدة  الشركة  في  حصصه 

املحني مصطفى.

انسحاب السيد اوت الزهرا حسن 

من الشركة.

مصطفى  املحني  السيد  تعيين 

مسير وحيد للشركة ملدة غير محددة 

أما التوقيع فينسب له .
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 122.222 زيادة رأس مال بمبلغ   

درهم  قدا لرفعه  إلى 222.222 درهم  

وخلق 1222 حصة اجتماعية جدودة 

بقيمة اسمية قدرها مائة درهم122 

درهم لكل واحد منها.

رأسمال  توزيع  وصبح  بهذا  و 

املحني  السيد    : كماولي  الشركة 

مصطفى 2222 حصة اجتماعية.   

للشركة  القا وني  الشكل  تحويل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  الى 

ذات الشريك الوحيد.

الجدود  األسا�سي  النظام  قبول 

للشركة.         

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 4 بتاريخ   1269 رقم  تحت  بإ زكان 

وو يو 2221.
 للخالصة و البيان

 عن املسير

501 P

  شركة الفابوتي  

عنوانها :   قيسارية الدردوري شارع 

ولي العهد بتارودا ت

السجل التجاري رقم 2119 

تارودا ت

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تمت   ،2221 ماي   28 في  املؤرخ 

املصادقة على:  

تفويت السيدة   : تفويت حصص 

ليلى عبيدة 12222حصة من الشركة  

بتاريخ  محمد شقيبو  السيد  لفائدة 

28 ماي 2221.

تعيين مسير للشركة :

تعيين السيدة  ليلى عبيدة  كمسير 

للشركة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

  ،2221 وو يو   8 بتاريخ  لتارودا ت 

تحت رقم 628 .

502 P

   CENTRE ZOMOROUD 
مقرها االجتماعي : رقم 224 شارع 

الحاج احمد اخنوش ز قة مراكش 

اكادور

العادي  غير  العام  الجمع  خالل 

املنعقد ووم 25 ماي 2221، تم اتخاذ 

القرار بشان التغييرات التالية :  

تفويت  تم  الحصص:  تفويت 

الحصص كما ولي:

تفويت السيدة السعدوة بوفوس 

حصة التي تملكها من الشركة   522

 SALVET FRANCIS السيد  لصالح 

.HENRI

الزهراء  فاطمة  السيدة  تفويت 

حصة التي تملكها من   522 الوزاني 

 PIERRE السيد  لصالح  الشركة 

 MARIE PAUL SALMON

تبعا لتفويت الحصص هذا وصبح 

الشكل  على  الشركة  راسمال  توزيع 

التالي:

 SALVET FRANCIS السيد    

HENRI 522 حصة.

 PIERRE MARIE PAUL السيد    

SALMON 522  حصة.

تعيين مسير جدود لشركة :

 SALVET FRANCIS تعيين السيد

 PIERRE MARIE والسيد    HENRI

مسيران   PAUL SALMON

ذلك  و  للشركة  مشتركة  بإمضاءات 

ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   4 بتاريخ   باكادور   التجارية 

2221، تحت رقم 122232.

503 P

BOUJA NEGOCE
SARL.AU 

شركة محدودة املسؤولية 

 SIEGE :1ER  ETAGE CITE AL

HOUDA, H 299 AGADIR1

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

قرر مساهم    ،2221 وو يو   2 بتاريخ 

الشركة ما ولي: 

من  الشركة  رأسمال  من  الرفع 
 2.222.222 إلى  درهم   522.222
درهم   1.522.222 بإضافة  درهم 
اجتماعية  حصة   15.222 وإنشاء 
جدودة ودلك باملقاصة مع الحساب 

الجاري للشركاء.
تعدول القا ون األسا�سي للشركة

بكتابة  القا وني  االوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
باكادور بتاريخ 8 وو يو 2221،   تحت 

رقم 122299.  
 للخالصة والتدكير 

  قبال حسن 

504 P

  STE KHALIFID
 SARL AU 

capital : 3.000.000 DHS
 Siège : CENTRE IDAOUSSMLAL
 COMMUNE TIZOUGHRANE–

 TIZNIT
 زيادة رأسمال الشركة

الجمعية  اجتماع  على  بناءا 
للشركة  العادوة  غير  العمومية 
 15 بتاريخ  واملنعقد  املذكورة أعاله، 
   26 بتاريخ  واملسجل   ،2221 ماي 
ماي 2221 تحت عدد 44291، تقرر 

ما ولي:
من  الشركة   رأسمال  زيادة 
درهم   2.222.222 إلى   ,1.222.222
املساهمين  بين  بالتساوي  مقسمة 

األصليين للشركة:
  12222  السيد الحفيظ مبارير   

حصة ب 1.222.222 درهم. 
 12222 السيد الخليل مبارير      

حصة ب .1.222.222 درهم.
و اآلتية من:

للحساب  درهم   1.859.222   
الجاري للشركاء.

141.222 درهم   قدا محجوزة في 
البنك.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي  فاتح  بتاريخ  بتيز يت  االبتدائية 

2221،  تحت رقم 222.
505 P

STE AGRINOVATION
شركة ذات مسؤولية محدودة
   رأسمالها : 1.222.222 درهم 

تغيير
 وفقا للجمع العام املنعقد بتاريخ 
شركة   شركاء  قرر   ،2221 ماي   28

AGRINOVATION   ما ولي:
   العناصر املضافة أو املحذوفة:

من  الشركة  رأسمال  زيادة 
 1.222.222 الي  درهم   122.222

درهم, من خالل دمج : 
 : للشركاء  الجاري  الحساب 

322.222 درهم.
)األرباح  املحتجزة  األرباح 

التراكمية) : 622.222 درهم.
هشام  السيد   : كالتالي  التقسيم 
 122 بقيمة  حصة    5222 األشرفي 

درهم لكل واحدة.
5222 حصة  السيد أمين بنبرارة   

بقيمة 122.22 درهم لكل واحدة .
تحدوث القوا ين.

بكتابة  القا وني  االوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بإ زكان  
رقم   تحت   ،2221 وو يو   2 بتاريخ 

    .1239
506 P

TRUCK AND BUS SERVICE 
 ش م م بشريك واحد

رأسمالها :  122.222 درهم 
املقر االجتماعي : متجر  A/32حي 

واسمين 2 اوت ملول
تغيير املقر االجتماعي

تفويت الحصص االجتماعية  
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 TRUCK AND BUS  ملساهمي شركة
واحد  بشريك  ش.م.م   ،SERVICE
  ،2221 مارس   13 بتاريخ  املنعقد 
واملسجل با زكان ووم 2 ابريل 2221،   

قرر الشريك الوحيد ما ولي: 
تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى 
العنوان التالي : بلوك د رقم 87 ز قة 

9 حي أكدال اوت ملول.
 1222 املصادقة على على تفويت 
معاد  السيد  من  اجتماعية  حصة 

االفغاني لصالح السيدة لزعر هند.
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لتصبح السيدة لزعر هند املالك 
الوحيد للحصص االجتماعية.  

تم اإلوداع القا وني لدى كتابة    
الضبط باملحكمة االبتدائية با زكان 

ووم 8 ابريل 2221، تحت رقم 831 .
بمثابة مقتطف وبيان

مكتب بريما كو طا

507 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°21 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

25.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE GEO5LUX
 29 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مارس 2221، تم إقرار ما ولي:
تحويل مقر الشركة :

 3183 من: محل س ي س أ رقم 
حي محمدي أكادور.

عمارة في أكادور باي بلوك أ  إلى:  
الطابق الرابع رقم 425 أكادور. 

في  للشركة  جدود  فرع  انشاء 
العنوان التالي: رقم 21 تجزئة حدوقة 
درج ب2 الطابق 1 مركز أس 8.5 كم 

عين السبع الدارالبيضاء. 
واسين  للسيد  والتوقيع  التسيير   

لعريبي.  
باملحكمة  تم  القا وني  اإلوداع 
وو يو   4 بتاريخ  ألكادور  التجارية 
2221، تحت رقم   122219 ر.س.ت 
التجارية  وباملحكمة   ،43523
وو يو   4 بتاريخ  بالدارالبيضاء 
ر.س.ت   781359 تحت رقم   ،2221

    .525581
508 P

شركة اليك بايت
  ش.م.م بشريك وحيد

رأسمالها :  122.222 درهم
مقرها االجتماعي : بلوك 24 رقم 18 
تجزئة اوت سعيد اوت ملول ا زكان 
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
وناور   12 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
2221، تمت املصادقة باإلجماع على 

املقترحات اآلتية :

إلى  للشركة  االجتماعي  املقر   قل 

 22 تجزئة واسمينة   . العنوان التالي 

بلوك س رقم 66 اوت ملول .

االجتماعي  الرأسمال  من  الرفع 

إلى  درهم   122.222 من  للشركة 

الحساب  عبر  درهم   522.222

الجاري.

بيع   . إلى  الشركة  نشاط  تغيير 

وتركيب األجهزة الكهربائية والطاقية.  

تحدوث القوا ين.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية  با زكان    بتاريخ 19 فبراور 

2221، تحت رقم 1245/2221.
مقتطف قصد االشهار 

509 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°21 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

25.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE BEN COOK
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 5 ماي 

2221، تم إقرار ما ولي :

     قل املقر االجتماعي للشركة؛

شارع  محل رقم27  العنوان:  من 

325 حي رياض السالم أكادور. 

شارع  رقم58  محل  العنوان:  الى 

الصناعي  الحي  فاوز  تجزئة  وجدة 

أكادور.

 التسيير والتوقيع للسيدة شم�سي 

بن سالمة. 

باملحكمة  تم  القا وني  اإلوداع 

وو يو   4 بتاريخ  بأكادور  التجارية 

2221، تحت رقم 122226، ر.س.ت 

   .41383

510 P

STE REBAH SECURITE
تعدول

بموجب محضرالجمع العام الغير 

 ،2222 11  و بر  بتاريخ  استثنائي 

تقرر ماولي:

اقالة السيد أحمد رباح من تسيير 
الشركة.

تعيين السيد عثمان ازيل كمسير 
لشركة ملدة غير محددة.

للشركة  القا وني  اإلوداع  تم 
السمارة  االبتدائية  باملحكمة 
تحت رقم   ،2222 ديسمبر   3 بتاريخ 

.2946/2222
511 P

 ILLIGH EXPRESS MARKET
شركة.م.م.

اقالة و تعيين مسير
العام االستثنائي  الجمع  بموجب 
 16 بتاريخ  واملسجل  باكادور  املنعقد 
القرارات  اتخاد  تم   ،2222 أكتوبر 

التالية
اقالة املسير السيد رباني حسن.

هجر  كيماوي  السيدة  تنصيب 
مسيرة للشركة.

باملحكمة  القا وني   اإلوداع   
ديسمبر   32 بتاريخ  باكادور  التجارية 

2222، تحت رقم97722.
512 P

 STE AGADIR TAMOUINE  
املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة 
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة  شركاء  قرر   26/22/2221
شركة    «  AGADIR TAMOUINE  «
الكائن  املحدودة   املسؤولية  ذات 
مقرها اإلجتماعي :  دوار بوحسين رقم 

81 اكادور ماولـــــي :
 تعيين السيد خالد حمامي مسير 
للشركة ملدة غير محددة، أما التوقيع 

فينسب له.
استقالة السيد حمامي مصطفى 

من منصبه كمسير للشركة.
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   ،2221 وو يو   4 بأكادور بتاريخ 

رقم 122227.
للخالصة و البيان

عن املسير

513 P

STE AUTO KIM
شركة ذات مسؤولية محدودة

العام االستثنائي  الجمع  بموجب 

ماي   11 بتاريخ  باكادور  املنعقد 

ماي   17 بتاريخ  املسجل   ،2221

2221،  تم اتخاد القرارات التالية : 

اقالة املسير السيد رباني حسن.

هجر  كيماوي  السيدة  تنصيب 

مسيرة للشركة.

باملحكمة  القا وني   اإلوداع   

وو يو   8 بتاريخ  باكادور  التجارية 

2221، تحت رقم122298.

514 P

 STE BLOSSOM MAROC 

املنعقد  العام   الجمع  بمقت�سى 

باملقر   ،2221 ماي   22 بتاريخ 

االجتماعي للشركة تقرر ما ولي:

تعيين السيدة ريسامي إوزة مسيرة 

االجتماعي  التوقيع  لديها  و  للشركة 

والصالحيات املخولة طبقا للقا ون.

إوداعه  تم  القا وني  التصريح 

 3 بتاريخ  باكادور  التجارية  باملحكمة 

وو يو 2221، تحت رقم 99971.
الستخراج والذكر

املسيرة السيدة ريسامي إوزة

515 P

STE BASSMADIS
SARL 

السجل التجاري رقم : 22273

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  

فاتح وو يو 2221،  قرر ماولي :

استقالة السيدة مريم متوكل من 

التسيير و تعيين السيد محمد الفقير 

مسيير الشركة.

تحيين القا ون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القا وني  االوداع  تم 

الضبط باملحكمة اال بتدائية ا زكان 

وو يو   8 بتاريخ    1288 رقم  تحت 

.2221

516 P
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STE ASSOUSSIA ETUDES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس

عقد  تم   2221 وو يو   2 بتاريخ 
الجمع العام االستثنائي الذي قرر ما 

ولي :
مريم  السيدة  استقالة  قبول 
وتعيين  للشركة  كمسيرة  بلقزيز 
مسيرا  فؤاد  أحمد  بلقزيز  السيد 
محددة  غير  لفترة  للشركة  جدودا 

بجميع الصالحيات.
باملحكمة  تم   : القا وني  اإلوداع 
االبتدائية با زكان ووم 6 وو يو 2221 

تحت رقم 1265.
مقتطف قصد اإلشهار

517 P

 STE MESOPOTAMIA
 ENTREPRISE

شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

رأسمالها :122.222 درهم
العام  الجمع  بمقت�سى   
االستثنائي املؤرخ في 5 فبراور 2222،  

قررمساهموا الشركة ما ولي : 
تحدود هدف الشركة في : صالون 

الحالقة .
تعدول القا ون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
باكادور  بتاريخ 8 وو يو 2221،  تحت 

رقم 122122.
للخالصة و التذكير 

قبال حسن

518 P

STE ALOKHOWA AGRO
SARL AU

اعالن قا وني
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 
أكادور قررت    ،2221 ماي   18 بتاريخ 
الجمعية العامة االستثنائية لشركة 
    ALOKHOWA AGRO SARL AU

ماولي :    

إضافة نشا ط :  التغذوة العامة

تحيين القا ون االسا�سي للشركة

تم اإلوداع القا وني لدى املحكمة 

  ،2221 وو يو   4 أكادور  التجارية  

تحت رقم  122234.

519 P

STE BIG SOULAYMAN
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

2221، والذي تم  2 وو يو  املنعقد في 

بموجبه احدات تغييرات بشـــــــــــــــــــــــــــــركة 

» STE BIG SOULAYMAN«   شركة 

بشريك  محدودة   مسؤولية  ذات 

د رهم    122.222 وحيد رأسمالها   

ومقرها االجتماعي : شارع اشبيلية حي 

حيت اتفق على طا طان    الصحراء 

ما ولي :

توسيع نشاط الشركة ليشمل :  

املجمدة  الغذائية  املنتجات  بيع 

املعدة للطعامة.

توزيع وتسليم املنتجات املجمدة 

املعدة للطعامة.

توزيع وتسليم املنتجات الغذائية.

مطعم.

 قل البضائع لحساب الغير.

التجارة العامة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   8 في  بطا طان  االبتدائية 

2221، تحت رقم 2221/157.

520 P

  STE TRAVEL TOURS
مقرها االجتماعي : بلوك 2 رقم 3، 

حي سيدي محمد احشاش اكادور 

العادي  غير  العام  الجمع  خالل 

املنعقد ووم 19 ماي 2221،  تم اتخاذ 

القرار بشان التغييرات التالية :  

 توزيع األسهم بعد »وفاة املدور«:

بعد وفاة السيد عبد الجبار أوت 

بتاريخ  امليراث  ُحكم  وبعد  جلول، 

حصة  توزيع  تم   ،2221 مارس   25

التي  سهم   2522 البالغة  الشركة 

على  تور  ترافل  شركة  في  تمتلكها 

النحو التالي:

 2522 حسن  بوجيكي  السيد 
حصة. 

جلول            آوت  الجبار  عبد  السيد 
2522 حصة.

بعد توزيعات األسهم هذه ، وصبح 
توزيع رأس املال على النحو التالي:

 2522 حسن  بوجيكي  السيد 
حصة.

إبراهيم                    جلول  أوت  السيد 
417 حصة. 

لعكاك                           فاطمة  السيدة 
417 حصة.

الطالطا                        ابتسام  السيدة 
313 حصة. 

جلول                       آوت  منال  اآلنسة 
451 حصة. 

جلول                       أوت  رشيد  السيد 
922 حصة.

 5222 مجموع الحصص هو ....... 
حصة.

املدور  وفاة  بعد  املدور:  تعيين 
عّين السيد بوجيكي حسن  السابق  
غير  لفترة  املذكورة  للشركة  مدوًرا 

محددة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   2 بتاريخ  باكادور  التجارية 

2221، تحت رقم 99962.
521 P

 STE CYCLE ALH
SARL
تعدول

عرفيين  عقدون  بمقت�سى   
 24 و   2221 مارس   26 املؤرخين في 
ماي   5 املسجلين بتاريخ   ،2221 ماي 
بإ زكان،   ،2221 وو يو  و2   ،2221

تقرر ما ولي :
 تأكيد موت املرحوم عشار أحمد.

الورثة  بين  الحصص  تقسيم 
الشرعيين.

مصادقة على بيع 129 حصة عمر 
ألخيه مصطفى.

تحيين القا ون األسا�سي  للشركة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو    24 بتاريخ  أل زكان  اإلبتدائية 

2221 تحت رقم1275. 
522 P

مقهى ساحة املركب
عقد تسيير مقهى

تم   ،2221 ماي   11 بتاريخ  إ ه 
تحرير عقد تسيير مقهى بين :

البصري  ادريس   : األول  الطرف 
القا�سي عياض رقم  الساكن بشاع 
الحامل لبطاقة  الدشيرة ا زكان،   28

.G228139 التعريف الوطنية رقم
ادمنصور  محمد   : األول  الطرف 
الساكن بشارع املختار السو�سي رقم 
374 الدشيرة ا زكان، الحامل لبطاقة 

.JA125661 التعريف الوطنية رقم
األول  الطرف  خالله  من  اتفق 
اسناد مهام تسيير مقهى تحت االسم 
التجاري مقهى ساحة املركب، الكائن 
جماعة   6 رقم  الحفالت  بساحة 
الدشيرة الجهادوة عمالة ا زكان اوت 

ملول، إلى الطرف الثاني.
واتفق الطرفان ان مدة العقد هي 
12 شهرا تبتدئ من 28 فبراور 2221 

إلى 28 فبراور 2222.
523 P

STE ATLASS SWEET CORN
راسمالها : 3.122.222 درهم

العنوان : طريق الخميس تدارت دوار 
اكورام اوت عميرة بيوكري

ماي   15 بتاريخ  عقد  بمقت�سى 
أطلس  شركة  شركاء  قرر   ،2221

سويت كورن ما ولي :
التجاري  األصل  تسيير  إوجار 
لشركة أطلس سويت كورن من طرف 
 EUROMAR VEGETABLES شركة 
ماي   15 من  اعتبارا  سنتين  ملدة 
2221، قابلة للتجدود باتفاق ضمني.
524 P

 STE MELIAHOLDING
تغيرالتسمية

بناء على محضر الجمع االستثنائي 
 ،2221 املنعقد ب تاريخ فاتح وو يو 
 SOCIETE شركة  شركاء  قرر   1
MELIAHOLDING  شركة مساهمة 

ما ولي :
 STE  تغيير تسمية الشركة لتصبح

.NAAMA HOLDING
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تغيير النظام االسا�سي للشركة.
باملحكمة  القا وني  االوداع  تم 
فاتح   الثالثاء  بتاريخ  اكادور  التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 99934.
525 P

 STE INTER SHOP
شركة   ذات املسؤولية املحدودة  

 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة  شركاء  قرر   ،2221 مارس 
ذات  شركة   ،INTER SHOP
مقرها  الكائن  املحدودة  املسؤولية 
 22 رقم  تافولي  مجمع  االجتماعي 

غشت ، اكادور ماولـــــي :
 تغيير اسم الشركة الذي سيكون 
 
ً
بدال  B&M BEAUTY SHOP SARL

 .INTER SHOP SARLمن
اإلدراج في السجل التجاري لعالمة 

. » kwin «  .تجارية
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  وقد 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
  ،2221 وو يو  فاتح  بتاريخ  باكادور 

تحت رقم 99943.
 للخالصة و البيان

   عن املسير

526 P

ELBD GLOBAL HOLDING
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 
القا ون  تأسيس  تم   ،2221 فبراور 
 ELBD GLOBAL لشركة  األسا�سي 
بالخصائص   HOLDING SARL AU

التالية :
 ELBD GLOBAL  : التسمية 

.HOLDING
رأس املال : 12.222 درهم مقسمة 
درهم   122 حصة من فئة   122 إلى 

للحصة الواحدة.
تصدور وتوزيع  استيراد،   : الهدف 

الورق والكرتون.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقييد في السجل التجاري.
محمد  دليل  السيد   : الشركاء 

بنعمرو 122 حصة.

التسيير : عين السيد دليل محمد 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  بنعمرو 

محددة.
43 ز قة اكلمان   : املقر االجتماعي 
 22 الثالث رقم  سيدي على الطابق 

أكدال، الرباط.
تم التسجيل في السجل التجاري 
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17 

مارس 2221، تحت رقم 152441.
527 P

مكتب امودح للحسابات والدراسات الجبائية 
والقا و ية

زاوية بارتنون واالسكندرية، عمارة لينا 2 شقة 
2B حي املستشفيات الدار البيضاء

الهاتف : 2522826598

BMR TRANS
SARL AU

حل الشركة
تصفية الشركة

العامة  الجمعية  بمقت�سى 
 ،2221 وناور   14 االستثنائية بتاريخ 
الكائن بعمارة  املقامة بمقر الشركة 
هللا،  عبد  بن  عالل  شارع  بوداس، 

تازة.
للشركة  الوحيد  الشريك  وافق 

على :
تقرير مصفي الشركة.

حل الشركة وفق اللوائح املعمول 
بها باملغرب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   17 بتاريخ  لتازة  االبتدائية 

2221، تحت رقم 269.
528 P

مكتب امودح للحسابات والدراسات الجبائية 
والقا و ية

زاوية بارتنون واالسكندرية، عمارة لينا 2 شقة 
2B حي املستشفيات الدار البيضاء

الهاتف : 2522826598

GAYATEX
SARL AU

حل الشركة
تصفية الشركة

العامة  الجمعية  بمقت�سى 
 ،2221 وناور   13 االستثنائية بتاريخ 
 ،34 املقامة بمقر الشركة الكائن ب 

املنطقة الصناعية، تازة.

للشركة  الوحيد  الشريك  وافق 

على :

تقرير مصفي الشركة.

حل الشركة وفق اللوائح املعمول 

بها باملغرب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   17 بتاريخ  لتازة  االبتدائية 

2221، تحت رقم 272.

529 P

YFA EXPRESS
التأسيس

املنعقد  العرفي  العقد  بمقت�سى 

 ،2221 ماي   11 في  البيضاء  بالدار 

تم اإلعالن عن تأسيس شركة ذات 

الخصائص التالية :

YFA EXPRESS شركة   : التسمية 

ذات مسؤولية محدودة.

الهدف االجتماعي : تعمل الشركة 

الفالحي  املجال  في  التجارة  في 

الفالحية  والتوابل  واملنتوجات 

الطبيعية.

عمارة   1 م س   : املقر االجتماعي 

رقم 1 الطابق II إقامة جوهرة الرحمة 

الدار البيضاء.

زينب  السيدة  من  كل  الشركاء 

مغربية  جنسية  ذات  البحري 

 ،BL83386 رقم  الوطنية  والبطاقة 

جنسية  ذو  عفار  حكيم  والسيد 

رقم  الوطنية  والبطاقة  مغربية 

.BL65861

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 222 درهم مقسم إلى   22.222 مبلغ 

درهم   122 ب  اجتماعية  حصة 

للواحدة موزعة على الشكل التالي :

السيدة زينب البحري 122 حصة 

اجتماعية.

حصة   122 عفار  حكيم  السيد 

اجتماعية.

املجموع : 222 حصة اجتماعية.

99 سنة  املدة القا و ية : حدد في 

من تاريخ التسجيل.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في متم ديسمبر من 

كل سنة.

السيدة  من  كل  عين   : التسيير 

عفار  حكيم  والسيد  البحري  زينب 

كمسيرون للشركة ملدة غير محدودة 

حضر  بمن  أو  معا  لهما  والتوقيع 

منهما.

األرباح : وتم خصم %5 من األرباح 

ويوزع  القا وني  االحتياط  أجل  من 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملركز  تم   : القا وني  اإلوداع 

البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 

تحت رقم 524595.

530 P

ESSALHI PROPRETIES

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمال اجتماعي : 12.125.222 

درهم

املقر االجتماعي : رقم 144 ز قة 

محمد سميحة إقامة جوهرة محمد 

سميحة الطابق 6 شقة 35 الدار 

البيضاء

السجل التجاري رقم 447623

العام  الجمع  لحضور  تبعا 

وناور   13 في  املنعقد  االستثنائي 

2221، تقرر :

إحداث منصب مسير ثان بالشركة 

 28 في  املزداد  الصالحي  السيد عمر 

وناور 1988 ذو البطاقة الوطنية رقم 

ز قة   12 ب  الساكن   ،BE812391

بالطو حي الواحدة الدار البيضاء ملدة 

غير محدودة وتم املصادقة عليه.

بكتابة  تم   : القا وني  اإلوداع 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

مارس  فاتح  بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2221، تحت رقم 767973.

531 P
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 CFPNC FLIGHT ACADEMY
PRIVE

SARL AU 
راسمالها : 6.322.222 درهم

مقرها االجتماعي : ببنسليمان، مطار 
بنسليمان، حظيرة رقم 12

تفويت الحصص االجتماعية 
والحساب الجاري مع تعدول القا ون 

األسا�سي للشركة
حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بدووان األستاذ احمد العبا�سي بتاريخ 

3 و4 وو يو 2221، تقرر ما ولي :
محمد،  منكو�سي  السيد  باع 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
السيد  لفائدة   ،F818545 رقم 
لبطاقة  الحامل  محمد،  املقريني 
 ،D23537 رقم  الوطنية  التعريف 
 صف حصصه االجتماعية واملتمثلة 
في  وملكها  والتي  حصة   31.522 في 
 CFPNC FLIGHT ACADEMY شركة
مسؤولية  ذات  شركة   PRIVE
الوحيد،  الشريك  ذات  محدودة 
مقرها  درهم،   6.322.222 رأسمالها 
االجتماعي  مقرها  االجتماعي، 
حظيرة  بنسليمان  مطار  ببنسليمان 

رقم 12.
لتصبح  الثاني  الفصل  تعدول 
مسؤولية  ذات  شركة  الشركة 

محدودة.
املتعلق  السادس  الفصل  تعدول 
للشركة  االجتماعية  بالحصص 

والذي أصبح كالتالي :
 31.522 محمد  منكو�سي  السيد 

حصة.
 31.522 محمد  املقريني  السيد 

حصة.
مجموع الحصص 63.222 حصة.
عشر  الخامس  الفصل  تعدول 
محمد  منكو�سي  السيد  بتعيين 
كمسيرون  محمد  املقريني  والسيد 
للشركة ملدة غير محددة وبذلك تسير 

الشركة بتوقيع مزدوج لهما.
كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 ،2221 وو يو   8 بتاريخ  ببنسليمان 

بملف السجل التجاري عدد 4639.
532 P

 CROISSANTERIE
ROMANDIE II

الرأسمال : 222.222 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 

 رومندي II شارع بئرزران متجر
رقم 41

تفويت حصص اجتماعية لشركة 
ذات مسؤولية محدودة

حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

العلمي  فؤاد  األستاذ  طرف  من 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  موثق 

من  كل  فوتا   ،2221 مارس  و16 
السيدة علمي أ يسة والسيد مستور 

احمد  املنتصر  السيد  إلى  الطيبي 

مجموع  غيثة  املنتصر  والسيدة 

الشركة  في  حصة   2222 الحصص 

املسماة املحدودة  املسؤولية  ذات 

CROISSANTERIE ROMANDIE II 
ومقرها  درهم   222.222 رأسمالها 

 II االجتماعي بالدار البيضاء رزمندي 

شارع بئرزران متجر رقم 41.

تم  فقد  التفويت،  لهذا  تبعا 

من  و16   7 الفصلين  في  التعدول 

النظام األسا�سي للشركة.

الفصل 7 الجدود :

االجتماعي  الرأسمال  وبقى 

درهم   222.222 مبلغ   في  محدودا 

كل  قيمة  حصة   2222 إلى  مقسم 

واحد منها 122 درهم موزعة كالتالي :

 1522 احمد  املنتصر  السيد 

حصة.

السيدة املنتصر غيثة 522 حصة.

الفصل 16 الجدود :

أ يسة  علمي  السيدة  قدمت 

استقالتها من مهامها كمسيرة وحيدة 

للشركة.

احمد  املنتصر  السيد  تعيين  تم 

مسير وحيد للشركة ملدة غير منتهية.

كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 8 أبريل 2221، تحت 

الرقم 773896.
لإلوداع والنشر

533 P

EXTAPORT COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال : 652.222 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء 256 

أبو زاود الدادو�سي املعاريف.

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 

الغير العادوة املحرر من طرف األستاذ 

البيضاء  بالدار  موثق  العلمي،  فؤاد 

2221، قرر مساهموا  وناور   5 بتاريخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

EXTAPORT COMPANY املسماة 

ومقرها  درهم   652.222 رأسمالها 

أبو   256 البيضاء  الدار  االجتماعي 

زاود الدادوم�سي املعاريف ما ولي :

املحدد  االجتماعي  الرأسمال  رفع 

درهم   652.222 قيمة  في  حاليا 

إلى  ليصل  درهم   722.222 بمبلغ 

بإصدار  وذلك  درهم   1.352.222

7222 حصة جدودة قيمة كل واحدة 

مدفوعة  درهم  قدوة   122 منها 

بالكامل وموزعة كاآلتي :

السيد دووري احمد 969 حصة.

السيدة بوحدودة منى 969 حصة.

 1.191 رشيد  دووري  السيد  ال 

حصة.

 861 الرحيم  عبد  دووري  سيد 

حصة.

السيد دووري كريم 861 حصة.

السيد دووري هشام 861 حصة.

السيدة دووري صفية 644 حصة.

السيدة دووري ليلى 644 حصة.

املجموع : 7222 حصة.

كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 24 ماي 2221، تحت 

الرقم 779474.

سجل تجاري رقم 71647.

لإلوداع والنشر

534 P

دووان األستاذ فؤاد العلمي
موثق بالدار البيضاء

LA VOLONTE
شركة ذات مسؤولية محدودة
الرأسمال : 3.722.222 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء 
شارع 11 وناور، رقم 127.
تفويت حصص اجتماعية

من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق  العلمي،  فؤاد  األستاذ  طرف 
مارس   18 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
محمد  املهدي  السيد  فوت   ،2221
مجموع  محمد،  بوملاني  للسيد 
الحصص 18.522 حصة بقيمة 122 
الشركة  في  الواحدة  للحصة  درهم 
 LA ذات املسؤولية املحدودة املسماة
 3.722.222 رأسمالها   VOLONTE
بالدار  االجتماعي  ومقرها  درهم 

البيضاء شارع 11 وناور، رقم 127.
تم  فقد  التفويت  لهذا  تبعا 
من  و16   7 الفصلين  في  التعدول 

النظام األسا�سي للشركة.
الفصل 7 الجدود :

 وبقى الرأسمال االجتماعي محدودا
3.722.222 درهم مقسم إلى  في مبلغ 
37.222 حصة قيمة كل واحدة منها 

122 درهم وموزعة كالتالي :
 37.222 محمد  بوملاني  السيد 

حصة.
الفصل 16 الجدود :

محمد  بوملاني  السيد  تعيين 
كمساهم ومسير وحيد للشركة ملدة 

غير منتهية.
أن  املساهمين  جمعية  الحظت 
أصبحت   LA VOLONTE الشركة 
شركة ذات مسؤول وحيد وهذا ما تم 
عليه املوافقة من طرف السيد بوملاني 
محمد املساهم واملسير الوحيد لذات 

الشركة.
الجدود  األسا�سي  النظام  تعدول 

للشركة.
 ،2221 مارس   18 التاريخ  بنفس 
الجدود  األسا�سي  النظام  تعدول  تم 
ذات  شركة  أصبحت  التي  للشركة 

مسؤولية محدودة بمساهم واحد.
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القا ون  على  املصادقة  محضر 
مارس   18 بتاريخ  الجدود  األسا�سي 

.2221
كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2221 أبريل   22 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 775353.
لإلوداع والنشر

535 P

 CROISSANTERIE
ROMANDE II

شركة ذات مسؤولية محدودة
الرأسمال : 222.222 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء 
رومندي II شارع بئر ا زران متجر 

رقم 41
تغيير التسمية االجتماعية

الجمعية  محضر  عقد  بمقت�سى 
الغيرالعادوة بالدار البيضاء بتاريخ 12 
أبريل 2221، تقدم مساهموا الشركة 
املسماة   املحدودة  املسؤولية  ذات 
  CROISSANTERIE ROMANDIE II
ومقرها  درهم   222.222  : رأسمالها 
 II االجتماعي بالدار البيضاء رومندي 
شارع بئر ا زران متجر رقم 41 بتغيير 
حاليا  املسماة  االجتماعية  التسمية 
 CROISSANTERIE ROMANDIE II

.LAHINA CAFE
كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2221 أبريل   22 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 775352.
لإلوداع والنشر

536 P

STE KLFZ
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 1ER ETAGE
 LOCAL 1 AV OULED FARES

 RUE TAFETTACHI BIR KACEM
SOUISSI RABAT

بتاريخ  العام  الجمع  إثر  على 
11 ماي 2221، قرر الشريك الوحيد 

للشركة ك ل ف ز ما ولي :

تغيير اسم الشركة.
تغير الهدف االجتماعي للشركة.

تحيين القا ون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 115288 

بتاريخ 9 وو يو 2221.
537 P

رشكة النخيل إموبييل
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
للشركاء شركة النخلي إموبيلي بتاريخ 

22 ووليو 2222 تقرر ما ولي :
الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد بكير محمد كمصفي 
للشركة.

بالقنيطرة  الشركة  مقر  تحدود 
 71 رقم   2222 املركز   5 رقم  مرآب 
كمقر  الرحمان  عبد  موالي  شارع 

للتصفية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   6 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

2221، تحت رقم 111221.
538 P

 دووان األستاذ الساملاني عبد الهادي

موثق

119 شارع إميل زوال الدارالبيضاء

SOCIETE DITE DIAR KENZA
S.A.R.L A A.U
شركة ذ.م.م

رأسمالها : 122.222.22 درهم
مقرها اإلجتماعي : حي الركبوت، 

ز قة 6 رقم 14 سيدي مومن 
الدارالبيضاء

تأسيس شركة دوار كنزة
بمقت�سى عقد رسمي تلقاه األستاذ 
عبد الهادي الساملاني موثق بالبيضاء 
تم تأسيس   ،2225 فبراور   25 بتاريخ 

شركة ذ.م.م ذات املميزات التالية :
التسمية : دوار كنزة.

الغرض : 
اإلنعاش العقاري.

الركبوت،  حي   : اإلجتماعي  املقر 
مومن  سيدي   16 رقم   6 ز قة 

الدارالبيضاء.

درهم   122.222.22  : الرأسمال 

السادة الطاهر  موزعة على الشركاء 

وعبد  الزهرواي  خالد  الزهرواي، 

العزيز الزهراوي.

سنة من ووم التقييد   99  : املدة 

بالسجل التجاري.

: أسند التسير إلى السيد  التسيير 

الطاهر الزهرواي بتوقيعه املنفرد.

من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح وناور وتنتهي في 

كل سنة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالبيضاء بتاريخ 3 مارس 2225 تحت 

عدد 262418.
بمثابة مقتطف وبيان

ذ. الساملاني عبد الهادي

موثق
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دووان األستاذ الساملاني عبد الهادي

موثق

119 شارع إميل زوال الدارالبيضاء

 SOCIETE DITE BESTOP

IMMOBILIER
S.A.R.L

شركة ذ.م.م

مقرها اإلجتماعي : 2 ز قة الصنوبر 

الطابق الرابع شقة 12  الدارالبيضاء

سجل تجاري عدد : 482891

من  محرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

طرف األستاذ عبد الهادي الساملاني 

17  وفمبر  بتاريخ  بالبيضاء  املوثق 

األسا�سي  النظام  وضع  تم   ،2222

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

باملميزات التالية :

 BESTOP  : التسمية 

IMMOBILIER S.A.R.L شركة ذ.م.م.

الغرض : اإلنعاش العقاري بجميع 

أ واعه بما في ذلك عمليات التجزئة، 

إعادة بيع جميع  والبناء،  التقسيم، 

التجارية املهنية  العقارات السكنية، 

واإلدارية.

99 سنة وتبدأ  :  محددة في  املدة 
من تاريخ التقييد في السجل التجاري

املقر اإلجتماعي : 2 ز قة الصنوبر 
الطابق الرابع شقة 12  الدارالبيضاء.
رأسمال  تحدود  تم   : الرأسمال 
درهم   122.222.22 في   الشركة 
فئة  من  حصة   1222 على  موزعة 

122.22 درهم.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

خالد الغزالي ملدة غير محددة.
كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء 
2222 تحت عدد  15 ديسمبر  بتاريخ 
عدد  التجاري  بالسجل   757482

.482891
بمثابة مقتطف وبيان

ذ. الساملاني عبد الهادي
موثق

540 P

دووان األستاذة خودار ابتسام
ETIDE MAITRE KHOUDAR IBTISSAM

NOTAIRE موتقة

BIMATEC شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 222.222.22 درهم

املقر اإلجتماعي : بفاس، 57 ز قة 
محمد الزرقطوني

وثقته  موثق  عقد  بمقت�سى 
موثقة  خودار،  ابتسام  األستاذة 
 ،2221 ماي  و28   27 بتاريخ  بفاس 
شركاء  طرف  من  املصادقة  تمت 
العام  الجمع  في   BIMATEC شركة 

اإلستثنائي على ما ولي :
وفاة السيد حلمي محمد.

حصص الشركة أصبحت موزعة 
كالتالي :

 142 السيد الحلمي عبد السالم 
حصة.

السيد الحلمي خالد 942 حصة.
السيد الحلمي فؤاد 142 حصة.

السيد الحلمي حميد 142 حصة.
 522 لطيفة  بنكيران  السيدة 

حصة.
السيدة الحلمي أسماء 72 حصة.

السيدة الحلمي هدى 72 حصة
املجموع : 2222 حصة.
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لطيفة  بنكيران  السيدة  تعيين 
كمسيرة للشركة ملدة غير محددة بعد 
استقالة املسير القدوم السيد الحلمي 

خالد وحصوله على اإلبراء.
وثقته  موثق  عقد  بمقت�سى 
موثقة  خودار،  ابتسام  األستاذة 

بفاس بتاريخ 27 و28 ماي 2221، 
وهب السيد الحلمي عبد السالم، 
،السيد الحلمي  السيد الحلمي خالد 
فؤاد ،السيد الحلمي حميد ، السيدة 
الحلمي أسماء والسيدة الحلمي هدى
اإلجتماعية  حصصهم  جميع 
 BIMATEC في شركة  حصة)   1522(
لطيفة  بنكيران  السيدة  لفائدة 
جميع  أصبحت  الهبة  لهذه  و تيجة 

حصص الشركة على الشكل التالي :
 2222 لطيفة  بنكيران  السيدة 

حصة.
لطيفة  بنكيران  السيدة  تعيين   
غير  ملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

محددة.
 BIMATEC شركة  شكل  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة   مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
تم اإلوداع القا وني لدى املحكمة 
التجارية بفاس بتاريخ 12 وو و 2221 

تحت عدد 2221/2813.
بمثابة مقتطف وبيان

األستاذة خودار ابتسام

موثقة بفاس

541 P

دووان األستاذة خودار ابتسام

ETIDE MAITRE KHOUDAR IBTISSAM

NOTAIRE موثقة

FRIGIMAR شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 622.222.22 درهم

املقر اإلجتماعي : بفاس، 56 ز قة 
محمد الزرقطوني

وثقته  موثق  عقد  بمقت�سى 
موثقة  خودار،  ابتسام  األستاذة 
 ،2221 ماي  و28   27 بتاريخ  بفاس 
شركاء  طرف  من  املصادقة  تمت 
العام  الجمع  في   FRIGIMAR شركة 

اإلستثنائي على ما ولي :

وفاة السيد حلمي محمد.

حصص الشركة أصبحت موزعة 

كالتالي :

 632 السيد الحلمي عبد السالم 

حصة.

السيد الحلمي خالد 1232 حصة.

السيد الحلمي فؤاد 632 حصة.

السيد الحلمي حميد 632 حصة.

 2252 لطيفة  بنكيران  السيدة 

حصة.

 315 أسماء  الحلمي  السيدة 

حصة.

السيدة الحلمي هدى 315 حصة.

املجموع : 6222 حصة.

تعيين السيد حلمي خالد كمسير 

للشركة ملدة غير محددة.

وتلقته  موثق  عقد  بمقت�سى 

موثقة  خودار،  ابتسام  األستاذة 

بفاس بتاريخ 27 و28 ماي 2221، 

وهب السيد الحلمي عبد السالم، 

السيد   ،1232 الحلمي خالد  السيد 

السيد الحلمي حميد  الحلمي فؤاد، 

السيدة  لطيفة،  بنكيران  السيدة 

الحلمي   والسيدة  أسماء،  الحلمي 

اإلجتماعية  حصصهم  جميع  هدى 

 FRIGIMAR 4772 حصة) في شركة(

لفائدة السيد الحلمي خالد و تيجة 

الهبة أصبحت جميع حصص  لهذه 

الشركة على الشكل التالي :

السيد الحلمي خالد 6222 حصة. 

تعيين السيد الحلمي خالد كمسير 

وحيد للشركة ملدة غير محددة.

 FRIGIMAR شركة  شكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة   مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تم اإلوداع القا وني لدى املحكمة 

 2221 وو و   8 التجارية بفاس بتاريخ 

تحت عدد 2221/2752.
بمثابة مقتطف وبيان

ذ. الساملاني عبد الهادي

موثق

542 P

 SOCIETE GEOLAND
CONSEIL

 SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE

 SIEGE SOCIAL : RUE 14 AOUT
 HAY II BEN BOUAYACH AL

HOCEIMA
فوق  املنعقد  العام  الجمع  قرر 
العادة بتاريخ 17 مارس 2221 لشركة 
 SOCIETE GEOLAND CONSEIL

SARL ما ولي :
 قل املقر اإلجتماعي املذكور أعاله 
الرباط  شارع   : التالي  العنوان  إلى 
الطابق األول الحي الثاني بني   4 رقم 

بوعياش الحسيمة.
كان  الذي  حصة   1222 بيع 
ومتلكها بلحاج سليم للشريك بلحاج 
جواد وبيع 1222 حصة الذي ومتلكها 
الجدودة  للشريكة  محمد   بلحاج 
الذي  حصة  و1222  ادهشور  ليلى 
للشريكة  رائد  بلحاج  ومتلكها  كان 

الجدودة شادوة الهنساس.
السيد  الشركة  مسير  استقالة 
السيد  محله  وتعيين  رائد  بلحاج 

بلحاج جواد.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   24 اإلبتدائية بالحسيمة بتاريخ 

2221 تحت رقم 171.
543 P

 CENTRE LEXILANGE شركة
INTERNATIONAL PRIVE

ش.د.م.م
الطابق الثاني رقم 18-1 و1-17 
إقامة برج بزاوية شارع محمد 

الخامس وشارع الجيش امللكي بني 
مالل

إعالن عن تأسيس 
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  مالل  ببني   2221 ماي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص التالية :
 CENTRE LEXILANGE : التسمية

.INTERNATIONAL PRIVE

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الثاني  الطابق   : اإلجتماعي  املقر 

إقامة برج  و1-17   1-18 الشقة رقم 

بزاوية شارع محمد الخامس وشارع 

الجيش امللكي بني مالل.

درهم   122.222.22  : الرأس مال 

موزع على 1222 حصة قيمة الحصة 

122.22 درهم.

توزيع رأس املال :

 667 اسماء  ملقريش  السيدة 

حصة.

 333 ملقريش  ووسف  السيد 

حصة.

الهدف اإلجتماعي : 

دروس الدعم.

السيدة ملقريش اسماء   : التسيير 

ملدة غير محدودة.

السنة املالية : تبتدأ في فاتح وناور 

وتنتهي في 31 ديسمبر باستثناء السنة 

في  التسجيل  بعد  تبدأ  التي  األولى 

السجل التجاري.

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 

بالسجل التجاري باملحكمة اإلبتدائية 

 9 11623 بتاريخ  بني مالل تحت رقم 

وو يو 2221.
موجز وبيان

544 P

 VEDIA FACILITY شركة

MANAGEMENT
SARL AU

الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 

فبراور   24 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2221 تقرر ما ولي :

السيد  حصص  كل  تفويت 

سهم   42222.22 احمد  مخلوفي 

الواحد  للسهم  122درهم  بقيمة 

إلى  درهم   4222222.22 بقيمة 

الشريك الوحيد الجدود السيد عبد 

الكريم  جدي.

استقالة وإعفاء املسير السيد عبد 

عبد  السيد  وتعيين  مطراح  القادر 

الكريم  جدي مسير ملدة غير محدودة.



عدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221)الجريدة الرسمية   12872

تغيير مقر الشركة إلسى عمارة رقم 
سينا  ابن  شارع   17 رقم  شقة   33

أكدال الرباط.
األسا�سي  القا ون  تحدوث 

للشركة.
رقم  تحت  القا وني  اإلوداع  تم 
115319 بتاربيخ 9 وو يو 2221 لدى 

املحكمة التجارية بالرباط .
545 P

    GAIATLANTIQUE شركة
ش.م.م

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2221 ماي   31 بتاريخ  بالدارالبيضاء 
الخصائص  ذات  تأسيس شركة  تم 

التالية :
شركة   : التسمية 
محدودة  شركة   GAIATLANTIQUE

املسؤولية.
الهدف اإلجتماعي :

مسير البناوات
رأس  حدد   : للشركة  الرأسمال 
مال الشركة في 122222 درهم بقيمة 
درهم   122 فئة  من  سهم   1222

للسهم، في ملك كل من :
 522 عمرو  بن  سميرة  السيدة 
للسهم  122درهم  بقيمة  سهم 

الواحد.
بيركامين  سورية  كيارة  السيدة 
للسهم  122درهم  بقيمة  سهم   522

الواحد.
احمد  ز قة   7  : اإلجتماعي  املقر 
 12 رقم  شقة   2 الطابق  توكي 

الدارالبيضاء.
رقية  السيدة  عينت   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرة  ابليوني 

محدودة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التسجيل في السجل التجاري إال إذا 

حصل فسخ أو امتداد.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 
التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  األولى 
 31 في  وتنتهي  التجاري  السجل  في 

ديسمبر 2221.

تم اإلوداع القا وني للشركة تحت 
رقم 21528 بتاريخ 12 وو يو 2221 .

السجل  في  الشركة  تسجل  وتم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

 526379 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

من  فس اليوم.

546 P

AMT2 SA شركة
ش.م.م.ش.و

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال 

تأسيس  تم   2221 أبريل   16 بتاريخ 

شركة ذات الخصائص التالية :

.AMT2 SA التسمية : شركة

الصفة القا و ية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

الهدف اإلجتماعي : 

مقاول في النقل السياحي.
: حدد رأس مال  رأسمال الشركة 

بقيمة  درهم   122222 في  الشركة 

1222 سهم من فئة 122درهم للسهم 

الواحد كلها في ملك : 

سهم   122 عو�سي  محمد  السيد 

بقيمة 122222 درهم.
: ز قة واد الساق  املقر اإلجتماعي 

رقم 17 حي الصفاء القرية سال.

محمد  السيد  عين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسير  عو�سي 

محدودة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري إال إذا 

حصل فسخ أو امتداد.

وناور  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل في السجل التجاري وتنتهي 

في 31 ديسمبر 2221 .

للشركة  القا وني  اإلوداع  تم 

تسجيل  وتم   2221 ماي   22 بتاريخ 

لدى  التجاري  السجل  في  الشركة 

رقم  تحت  بسال  اإلبتدائية  املحكمة 

.33711

547 P

NEXUS TEC
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط في 24 أبريل 2221 تم إنشاء 
محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بالخصائص التالية :
 NEXUS TEC SARL  : التسمية 

.AU
درهم   122222.22  : مال  رأس 

مقسمة على 122 حصة.
عنوان الشركة : 56 ز قة إبراهيم 
 2 رقم  شقة   56 عمارة  الروداني 

املحيط الرباط.
هدف املؤسسة :

شبكات  وصيا ة  تركيب 
اإلتصاالت.

املسير : واسر املغاري.
الضريبة املهنية : 26323672.

السجل التجاي  : رقم 152357.
باملحكمة  القا وي  اإلوداع 
 115228 رقم  بالرباط  التجارية 

بتاريخ 22 ماي 2221.
548 P

SPEED RAPID
SARL AU

 5 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مؤسسة ذات  تم إنشاء   2221 ماي 
بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :
 SPEED RAPID SARL  : التسمية 

.AU
درهم   32.222.22  : مال  رأس 

مقسمة على 122 حصة.
قطاع   126 رقم   : عنوان الشركة 

أرض بنعاشر العياودة سال.
 هدف املؤسسة : 

  قل البضائع.
مكعد  لبشير  السيد   : املسير 

الراس.
السجل التجاي رقم 33797.

باملحكمة  القا وي  اإلوداع 
 27 بتاريخ   596 اإلبتدائية بسال رقم 

ماي 2221.
549 P

ADNANE BIJOUX
SARL AU

تأسيس شركة
 ADNANE  : الشركة  اسم 

.BIJOUX SARL AU
الهدف اإلجتماعي :

 بائع املجوهرات بالتقسيط
التسيير : السيد عد ان الشكادة.

1رقم  املقر اإلجتماعي : حي مسيرة 
1629 تمارة.

درهم   52.222  : رأسمال الشركة 
مقسمة كالتالي :

522 حصة من فئة 122 درهم.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.133341
550P

EXCLUSIVE TRANS
 SARL AU

تأسيس شركة
 EXCLUSIVE  : الشركة  اسم 

.TRANS SARL AU
الهدف اإلجتماعي :

عين  تجزئة   : اإلجتماعي  املقر   
الحياة 2 رقم 222 الصخيرات.

رأسمال الشركة : 122.222 درهم 
مقسمة  ل 1222 حصة من فئة 122 
عبد  للسيد  الواحدة  للحصة  درهم 

املنعم اليماني .
املنعم  عبد  للسيد   : التسيير 

اليماني.
التجاري  بالسجل  التقيد  رقم 

.133367
551 P

STE. H& H GREEN
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   2221 أبريل   22 بتاريخ 
القوا ين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :
الهدف :

تدبير واستغالل األرا�سي الفالحية.
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املقر : عمارة رقم 32 شقة رقم 8 

الوكيلي،حسان  احمد  موالي  شارع 

الرباط.

بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 122.222.22 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

صاخي  السيد  طرف  من  محدودة 

حسن.

بكتابة  تم   : القا وني  اإلوداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل  رقم   2221 وو يو   2 بتاريخ 

التجاري 152415.

552 P

STE OPERIS IMMOBILIER
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

تاسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،2221 ماي   18

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملواصفات التالية :

 STE OPERIS  : التسمية 

.IMMOBILIER SARL

عمارة   12 الرقم   : التجاري  املقر 

22 ز قة جبل مو�سى أكدال الرباط.

منعش  البناء،   : التجاري  الهدف 

عقاري.

 122.222 في  محدد   : الراسمال 

حصة كما   1222 درهم مقسمة الى 

ولي :

 252 صدوق  بن  مروى  السيدة 

حصة.

السيد محمد باهلة 752 حصة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تاسيسها.

التسيير : السيد اووب السالوي.

باملحكمة  القا وني  االوداع  تم 

رقم  تحت  بالرباط،  التجارية 

رقم  تجاري  سجل   ،115271

.152627

553 P

STE ISO  HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : الطابق االر�سي 
بقعة رقم 472 الوفاء القنيطرة

تحويل املقر االجتماعي
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2221 ماي   25 بتاريخ  العادي  الغير 
تقرر   ،ISO HOUSE SARL لشركة 

ما ولي :
املقر  تحويل  على  املصادقة 
االجتماعي من الطابق االر�سي بقعة 

رقم 472 الوفاء القنيطرة.
الى العنوان الجدود : متجر رقم 3 
مسجد مجموعة سكينة النعمان ابن 

بشير القنيطرة.
باملحكمة  القا وني  االوداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة،  االبتدائية 

82976 بتاريخ 9 وو يو 2221.
554 P

STE AGRONATIVA
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : 32 شارع امام علي 

مكتب رقم 2 القنيطرة
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القا ون االسا�سي 
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :
 STE AGRONATIVA  : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
امام  شارع   32  : االجتماعي  املقر 

علي مكتب رقم 2 القنيطرة.
منعش   : الشركة  موضوع 
التجارة في الخضر والفواكه  عقاري، 

الطازجة، االستيراد والتصدور.
مبلغ  في  الشركة  راسمال   حدد 
 1222 الى  مقسم  درهم   122.222
درهم   122 بقيمة  اجتماعية  حصة 
مكتتبة  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :

السيدة بويزة  جاة ...  166 حصة.

السيد واحي واسين ...  167 حصة.
السيد واحي أ يس ... 166 حصة.
السيد واحي عمر ... 167 حصة.

السيد واحي محمد ... 167 حصة.
السيد واحي خالد ... 167 حصة.

املدة : 99 سنة.
التسيير : السيد اووب السالوي.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62993 بتاريخ 12 وو يو 2221.
555 P

 FIDMAS
 CONSEILEER COMPTABLE FISCALITE ET

JURIDIQUE
 SIEGE  : 368 av med v appt 4 2eme étage

kenitra

STE CYNAB CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمسير وحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أبريل   12 بتاريخ  بالقنيطرة 
االسا�سي  القا ون  وضع  تم   ،2221
 CYNAB CONSULTING لشركة 

بالخصائص التالية :
 STE CYNAB  : التسمية 

.CONSULTING SARL AU
ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

مسؤولية محدودة بمسير وحيد.
هارون  ز قة   : االجتماعي  املقر 
الرشيد اقامة الفردوس رقم 3 ميموزا 

القنيطرة عند شركة كازاراوا.
غرض  وكون   : الشركة  غرض 

الشركة :
أمن تكنولوجيا املعلومات.

استيراد وتصدور.
العمليات  كل  عامة  وبصفة 
العقارية  الصناعية،  التجارية، 
بنشاط  عالقة  لها  التي  واملالية 
الشركة والتي من شأنها املساهمة في 

تنمية الشركة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تاسيسها النهائي.

من فاتح وناور الى   : السنة املالية 
نهاوة ديسمبر من كل سنة.

 122.222  : االجتماعي  الراسمال 
درهم مقسمة الى 1222 حصة بقيمة 
122 درهم للواحدة سدد تمنها كاملة 
الصباح  نسيم  السيدة  طرف  من 

الطريبق.
السيدة  الشركة  تسير   : التسيير 

نسيم الصباح الطريبق.
وقيدت الشركة بالسجل التجاري 
بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم 62923.
بمثابة ومقت�سى

املسير

556 P

STE HAYA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2221، تم  22 ماي  بالقنيطرة بتاريخ 
HAYA CASH شركة  تأسيس شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
املقر االجتماعي : متجر رقم 1، 42 

شارع 6  و بر تابريكت سال.
تحويل   : االجتماعي  الهدف 

االموال.
العمليات  كل  عامة  وبصفة 
عالقة  لها  التي  واملالية  التجارية 
شأنها  من  والتي  الشركة،  بنشاط 

املساهمة في تنمية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس  النهائي.
النملي  السيد  الى  أسند  التسيير 

محمد.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

وناور الى 31 ديسمبر من كل سنة.
 122.222 مبلغ  في  راسمال حدد 
حصة   1222 الى  مقسمة  درهم، 
سدد  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

اكتتابها وتوزيعها كالتالي :
 1222  .... محمد  النملي  السيد 

حصة.
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تم االوداع القا وني لدى املحكمة 
بالسجل  وقيد  بالقنيطرة  االبتدائية 
 33927 رقم  تحت  بسال  التجاري 

بتاريخ 12 وو يو 2221.
557 P

STE 5EME AXE
شركة ذات مسؤولية محدودة

املحرر  العرفي  العقد  بمقت�سى 
 ،2221 أبريل   9 بتاريخ  القنيطرة  في 
االسا�سي  القا ون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية :
 STE 5EME AXE  : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
الغرض : صناعة ميكا كية.

دراسة وتصميم مواقع الويب أو 
غيرها.

بنصف  وبيع  )التاجر)  مستورد 
الجملة.

عند  توطين   : االجتماعي  املركز 
 SPECIAL BUSINESS شركة 
بكر  أبو  شارع   48 ب    SYNERGIE
 2 الصدوق اقامة اومان مكتب رقم 

القنيطرة. 
درهم   122.222   : الراسمال 
حصة اجتماعية   1222 مقسمة الى 

بقيمة 122 درهم للحصة الواحدة.
السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

الى 31 ديسمبر من كل سنة.
5 % االحتياطي القا وني   : االرباح 

والباقي بعد املداولة.
التسيير  قا و يا  عين   : التسيير 
السيد   : الشركة وملدة غير محدودة 

هويشيم طارق.
املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 
8 وو يو  االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 

2221، تحت رقم 62919.
558 P

STE ALUMAPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : ز قة رقم 3 اقامة 

هشام D متجر رقم 5 بئر الرامي 

الغربية القنيطرة
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القا ون االسا�سي 
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :
 STE ALUMAPRO  : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
 3 رقم  ز قة   : االجتماعي  املقر 
بئر   5 رقم  متجر   D هشام  اقامة 

الرامي الغربية القنيطرة.
:  جارة االملنيوم  موضوع الشركة 
الحدودوة أو البالستيكية  واالستيراد 

والتصدور.
مبلغ  في  الشركة  راسمال   حدد 
 1222 الى  مقسم  درهم   122.222
درهم   122 بقيمة  اجتماعية  حصة 
مكتتبة  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :
السيد جمال دحمان.

السيد حمزة لزعر.
السيد محمد السهلي.

السيد محمد الكغاط أ دل�سي.
املدة : 99 سنة.

جمال  السيد  أسند   : التسيير 
دحمان.

من فاتح وناور الى   : السنة املالية 
31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62955 بتاريخ 9 وو يو 2221.
559 P

STE LE COIN VILLA
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : بلوك C عمارة 
A2 شقة رقم 11 املغرب العربي 

القنيطرة
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا ون  وضع  تم  بالقنيطرة، 
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة ذات املواصفات التالية :

 STE COIN VILLA  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

عمارة   C بلوك   : االجتماعي  املقر 

العربي  املغرب   11 رقم  شقة   A2

القنيطرة.

االستشارات   : الشركة  موضوع 
االدارية والتوطين القا وني والتجاري 

للشركات .

مبلغ  في  الشركة  راسمال   حدد 

 1222 الى  مقسم  درهم   122.222

درهم   122 بقيمة  اجتماعية  حصة 

مكتتبة  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :

السيد ووسف سلطا ة.

السيد شهاب الدون الفقيري.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد ووسف 

سلطا ة.

من فاتح وناور الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 62829 بتاريخ فاتح وو يو 2221.

560 P

STE DISTRABEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجتماعي : 5 شارع ووسف 

ابن تاشفين الطابق الثاني رقم 3 

طنجة

السجل التجاري رقم : 77521 

طنجة

تحويل املقر االجتماعي
الجمع  محضر  بمقت�سى 

 STE لشركة  العادي  الغير  العام 

DISTRABEL SARL تقرر ما ولي :

املقر  تحويل  على  املصادقة 

شارع ووسف ابن   5  : االجتماعي من 

تاشفين الطابق الثاني رقم 3 طنجة.

الى العنوان الجدود : بقعة 1315 

الطابق   TR2 PH D دار ا  أليانس 

االر�سي القنيطرة.

باملحكمة  القا وني  االوداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

 ،2221 وو يو   9 بتاريخ   82967

 62965 رقم  التجاري  السجل 

القنيطرة.

 561 P

STE TRA WAY
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : مكتب 7 زاوية 
ز قة احمد شوقي ومحمد غر يط 

بلوك C اقامة الليمون القنيطرة

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القا ون االسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :

 STE TRA WAY  SARL : التسمية

.AU

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زاوية   7 مكتب   : االجتماعي  املقر 
غر يط  ومحمد  شوقي  احمد  ز قة 

بلوك C اقامة الليمون القنيطرة.

في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

االشغال املختلفة أو البناء االستيراد 

والتصدور.

مبلغ  في  الشركة  راسمال   حدد 

 1222 الى  مقسم  درهم   122.222

درهم   122 بقيمة  اجتماعية  حصة 

مكتتبة  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :

السيد أمال صنار ... 1222 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند السيد أمال صنار.

من فاتح وناور الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 62933 بتاريخ 8 وو يو 2221.

562 P
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STE SUCCES SCOLAIRES

PRIVEE 

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي: الطابق الثالث 

الشقة رقم 4 والشقة رقم 5 عمارة 

73 منطقة النشاط  القنيطرة

تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القا ون االسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :

 STE SUCCES  : التسمية 

.SCOLAIRE PRIVEE   SARL AU

ذات  شركة   : القا وني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الثالث  الطابق   : االجتماعي  املقر 

عمارة   5 والشقة رقم   4 الشقة رقم 

73 منطقة النشاط  القنيطرة

التكوين   : الشركة  موضوع 

املستمر.

مبلغ  في  الشركة  راسمال   حدد 

 1222 الى  مقسم  درهم   122.222

درهم   122 بقيمة  اجتماعية  حصة 

مكتتبة  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :

 1222  ... لعوينة  جواد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد جواد   : التسيير 

لعوينة.

من فاتح وناور الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 62973 بتاريخ 12 وو يو 2221.

563 P

STE CLEAN HP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد

املحرر  العرفي  العقد  بمقت�سى 
 ،2221 ماي   28 في القنيطرة بتاريخ 
االسا�سي  القا ون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية :
 STE CLEAN HP  : التسمية 
ذات  شركة   : القا وني  الشكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
الغرض : تنظيف املتاجر واملخازن 

والشقق )مقاول).
والطرق  والحدائق  املنتزهات 
العامة وما الى ذلك )مصنع أو صاحب 

عمل تجاري).
بيع منتجات التنظيف.

أبو  شارع   48  : االجتماعي  املقر 
مكتب  اومان  اقامة  الصدوق،  بكر 

رقم 2، القنيطرة. 
درهم   122.222   : الراسمال 
حصة اجتماعية   1222 مقسمة الى 

بقيمة 122 درهم للحصة الواحدة.
السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

الى 31 ديسمبر من كل سنة.
5 % االحتياطي القا وني   : االرباح 

والباقي بعد املداولة.
لتسيير  قا و يا  عين   : التسيير 
السيد   : الشركة وملدة غير محدودة 

الحبيب محمد أمين.
املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 
8 وو يو  االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 

2221، تحت رقم 62923.
564 P

بيل صونتي كونسيلت
 ش.م.م

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بتاريخ   العرفي املحرر  للعقد  تبعا 
شركة  إنشاء  تم   ،2221 21أبريل 
محدودة املسؤولية والتي لها املميزات 

التالية : 
صو تي  بيل  شركة   : التسمية 

كونسيلت ش.م.م. 

املساهمون : 

محدودة  شركة   YKY شركة 

املسؤولية  .

علي  هللا  بوعبد  بلحاج  السيد 

الهادي:

الغرض االجتماعي : تشغيل وإدارة 

ومراكز  الخاصة  العيادات  جميع 

املستشفيات.

36 شارع محمد   : املقر االجتماعي 

عبدو حي النخيل.الدار البيضاء.

أسست هذه الشركة ملدة   : املدة 

99 سنة.
رأس املال :

حدد رأس املال في 122.222 درهم 

1222 حصة اجتماعية  مقسمة على 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة، 

مساهمات  مقابل  محررة  جميعها 

 قدوة في رأس املال. 

التسيير:

وكل التسيير للسيد بلحاج بوعبد 

هللا علي الهادي ملدة غير محدودة.  

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

في  وتنتهي  وناور  فاتح  في  االجتماعية 

31 دجنبر. 
الجهوي  باملركز  اإلوداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  لإلستثمار 

18  ماي  2221.

565 P

بيلمين أدفيزور
ش.م.م

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بتاريخ   العرفي املحرر  للعقد  تبعا 

شركة  إنشاء  تم   ،2221 21أبريل 

محدودة املسؤولية و التي لها املميزات 

التالية : 

بيلمين  شركة   : التسمية 

أدفيزور.ش.م.م. 

املساهمون : 

محدودة  شركة   YKY شركة 

املسؤولية.

علي  هللا  بوعبد  بلحاج  السيد 

الهادي.

الغرض االجتماعي : 

استكشاف امتيازات التعدون أو 

املحاجر واستخراج خام الحدود.

املقر االجتماعي : 

شارع محمد   36 املقر اإلجتماعي 

عبدو حي النخيل.الدار البيضاء.

أسست هذه الشركة ملدة   : املدة 

99 سنة.
في  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

 1222 درهم مقسمة على   122.222

122 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

محررة  جميعها  الواحدة،  للحصة 

مقابل مساهمات  قدوة في رأس املال. 

للسيد   التسيير  وكل   : التسيير 

بلحاج بوعبدهللا علي الهادي ملدة غير 

محدودة.  

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

31 دجنبر. 
الجهوي  باملركز  اإلوداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  لإلستثمار 

18 ماي  2221.

566 P

انفي صونتي
 ش.م.م

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بتاريخ   العرفي املحرر  للعقد  تبعا 

شركة  إنشاء  تم   ،2221 أبريل   21

محدودة املسؤولية والتي لها املميزات 

التالية : 

صو تي.  ا في  شركة   : التسمية 

ش.م.م. 

املساهمون : 

محدودة  شركة   YKY شركة 

املسؤولية.

علي  هللا  بوعبد  بلحاج  السيد 

الهادي.

االستثمار،   : االجتماعي  الغرض 

بغرض  الصحة،  مجال  في  السيما 

اإلوجار أو توفير مقابل أجر.

املقر االجتماعي : 

36 شارع محمد   : املقر اإلجتماعي 

عبدو حي النخيل.الدار البيضاء.
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املدة : 

 99 ملدة  الشركة  هذه  أسست 

سنة.
رأس املال :

حدد رأس املال في 122.222 درهم 

1222 حصة اجتماعية  مقسمة على 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة، 

مساهمات  مقابل  محررة  جميعها 

 قدوة في رأس املال. 

للسيد   التسيير  وكل   : التسيير 

ملدة  الهادي  علي  هللا  بوعبد  بلحاج 

غير محدودة.  

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

31 دجنبر. 
الجهوي  باملركز  اإلوداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  لإلستثمار 

18  ماي  2221 

567 P

STE FLANE
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL DE

100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT

 ESSADA IMM 5 RUE 7, ETAGE

 1 APPT 1 AL QODS SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

التأسيس
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2221 تأسيس شركة محدودة  أبريل 

املهام باملواصفات التالية :

الصفة : شركة محدودة املهام.

تجزئة السعادة   : املقر االجتماعي 
7 طابق األول الشقة  5 ز قة  العمارة 

1 القدس البر و�سي الدار البيضاء.

الغرض : الترويج للعقار.

 122.222 في  حدد   : الرأسمال 

1222 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على الشكل التالي :

822 حصة إلى السيد عبد القادر 

السيدة  إلى  حصة  و222  أودادس 
رجاء رضوان.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 
السيد عبد القادر أودادس وذلك ملدة 

غير محددة.
البيع  وخص  فيما   : اإلمضاء 
عبد  السيد  إمضاء  تقبل  والشراء 
وخص  فيما  أما  أودادس  القادر 
العمليات البنكية سواء كا ت إمضاء 
رجاء  السيدة  أو  القادر  عبد  السيد 

رضوان فهي جائزة.
اإلوداع القا وني تم لدى املحكمة 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 15497.
568 P

STE SERINA TRANS
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL DE
100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT
 ESSADA IMM 5 RUE 7, ETAGE

 1 APPT 1 AL QODS SIDI
BERNOUSSI

CASABLANCA
التأسيس

 9 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مارس 2221 تأسيس شركة محدودة 
املهام ذات شريك وحيد باملواصفات 

التالية :
املهام  محدودة  شركة   : الصفة 

ذات شريك وحيد.
تجزئة السعادة   : املقر االجتماعي 
7 طابق األول الشقة  5 ز قة  العمارة 

1 القدس البر و�سي الدار البيضاء.
الغرض :  قل البضائع.

 122.222 في  حدد   : الرأسمال 
1222 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على الشكل التالي :
رشيد  السيد  إلى  حصة   1222

و ان.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 
غير  ملدة  وذلك  و ان  رشيد  السيد 

محددة.
اإلوداع القا وني تم لدى املحكمة 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2221 تحت رقم 771273.
569 P

HOFMANN
SARL

تأسيس شركة   
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
واملسجل في    ،2221 مارس   8 بتاريخ 
17 مارس 2221، تم  تاسيس  شركة 
وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية :
.HOFMANN  SARL : التسمية

اإلستراد  التجارة،   : الهدف 
والتصدور.

الفتح،  إقامة   : االجتماعي  املقر 
217 شارع إبراهيم روداني برولو ج، 
بالدار  األول  الطابق   ،23 رقم 

البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
.3.222.222 في   محدد   االجتماعي 
حصة   32.222 إلى  مقسم  درهم 
درهم   122 فئة  من  اجتماعية 
بالربع  ومحررة  مكتتبة  للواحدة، 

وموزعة لفائدة :  
 18222 الرحموني  الغالي  السيد 

سهم اجتماعي 1،800،000 درهم.
 6،000 الرحموني  حمزة  السيد 

سهم إجتماعي 600،000 درهم.
الرحموني  وحيى  محمد  السيد 
6222 سهم اجتماعي 622222 درهم 
اجتماعي     سهم   30،000 إجمالي 

3،000،000  درهم.
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

31 دجنبر.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
الرحموني الغالي او الرحموني حمزة..

مسيرا للشركة.
: السيد الرحموني  توقيع الشركة 

الغالي أو الرحموني حمزة.
لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   ،2221 وو يو   2 بتاريخ 
تحت  التجاري  بالسجل   782849

رقم525.255.
570 P

  COMPAGNIE

 MAGHREBINE

D’IMPORTATION
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

في  واملسجل   ،2221 8 مارس  في 

2221، تم تأسي�سي شركة  17 مارس 

وذات  املحدودة   املسؤولية  ذات 

املميزات التالية :

  COMPAGNIE  : التسمية 

MAGHREBINE D’IMPORTATION 

.SARL

اإلستراد  التجارة،   : الهدف 

والتصدور.

الفتح،  إقامة   : االجتماعي  املقر 

217 شارع إبراهيم روداني برولو ج، 
بالدار  األول  الطابق   ،23 رقم 

البيضاء.

من تاريخ  99 سنة ابتداء   : املدة   

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

.3.222.222 في   محدد   االجتماعي 

حصة   32.222 إلى  مقسم  درهم 

درهم   122 فئة  من  اجتماعية 

بالربع  محررة  و  مكتتبة  للواحدة، 

وموزعة لفائدة : 

 18222 الرحموني  الغالي  السيد 

سهم اجتماعي 1،800،000 درهم.

 6،000 الرحموني  حمزة  السيد 

سهم إجتماعي 600،000 درهم.

الرحموني  وحيى  محمد  السيد 

6222 سهم اجتماعي 622222 درهم

اجتماعي     سهم   30،000 إجمالي 

3،000،000  درهم.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

31 دجنبر.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الرحموني الغالي او الرحموني حمزة..

مسيرا للشركة.

السيد الرحموني  توقيع الشركة: 

الغالي أو الرحموني حمزة.



12877 الجريدة الرسميةعدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221) 

لدى  القا وني  اإلوداع  تم 

البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   ،2221 2 وو يو  بتاريخ  

تحت  التجاري  بالسجل   782852

رقم525.257.

571 P

EVENMOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمال 122.222 درهم

املقر االجتماعي 133، شارع 

موالي ووسف، الطابق 4، شقة 4 

الدار البيضاء

مؤرخ  خاص  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ 28 ماي 2221 بالدار البيضاء 

 ،2221 وو يو   6 بتاريخ  ومسجل 

املسؤولية  دات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص 

التالية :

.EVENMOR : التسمية 

االستيراد   : الشركة  غرض 

والتصدور.

شارع   ،133  : االجتماعي  املقر 

شقة   ،4 الطابق  ووسف،  موالي 

4الدار البيضاء.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.

رأس املال 122.222 درهم مقسم 

إلى 1222 سهم بقيمة 122 درهم لكل 

سهم،

إلى  وناور  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر.

غير  لفترة  الشركة  تدار   : اإلدارة 

ووري  السيد  طرف  من  محدودة 

باشكوروف.

املحكمة  في  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   9 في  بالدار البيضاء  التجارية 

.2221

السجل  في  الشركة  تسجيل  وتم 

التجاري تحت رقم 526171.

572 P

NOVACETA
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   
القا ون  إوداع  تم   ،2221 ماي   21
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
وذات  وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

املميزات التالية :
ش.ذ.م.م.  :  وفسيتا  التسمية 

ش.و.
سواء  الشركة  هدف   : الهدف 
أو  لحسابها  بالخارج  أو  باملغرب 

لحساب الغير :
مواد  )ا تاج  واالستيراد  التصدور 

النسيج).
العمليات  جميع  عامة،  وبصفة 
املنقولة،  الصناعية،  التجارية، 
لها  ومكن  التي  املالية  العقارية، 
غير  أو  مباشرة  بصفة  االرتباط 
مباشرة باألهداف املذكورة أعاله أو 

أن تساهم في تنمية الشركة.
ز قة عبد   ،45  : االجتماعي  املقر 
4 -الدار  2 رقم  القادر مفتقر الطابق 

البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
122.222درهم  في  االجتماعي محدد  
اجتماعية  حصة   1.222 إلى  مقسم 
من فئة 122 درهم للواحدة، مكتتبة 

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة :
السيد أنس بنجلون 1222 حصة 

اجتماعية.
املجموع :  1222 حصة اجتماعية.
تبتدأ السنة   : السنة االجتماعية 
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

31دجنبر.
أنس  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
ملدة  للشركة  وحيد  كمسير  بنجلون 

غير محدودة.
بالسجل  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
وو يو   7 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2221 تحت رقم525787.
573 P

AUTO ECOLE CAESAR
SARL 

   تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
بمدونة  ومسجل   ،2221 ماي   24
ذات  شركة  تأسيس  تم  شفشاون، 
خصائصها  محدودة  مسؤولية 

كالتالي :   
 AUTO ECOLE  : التسمية 

.CAESAR SARL
رأسمالها قدره : 52.222 درهم.

محمد  شارع   : االجتماعي  مقرها 
عبدو الحي االداري  شفشاون.

من  سنة   99  : الشركة  مدة 
التأسيس النهائي.

تعليم  مؤسسة   : املوضوع 
السياقة.

 : والشركاء  االجتماعي  الرأسمال 
مقسمة إلى  درهم،   52.222 حدد في 
على  موزعة  اجتماعية  حصة   522

الشكل التالي :
الحامل  الفرون   محمد  السيد 
رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 
الساكن  مغربي،   .LC172272
حي األ دلس   24 بدرب العسري رقم 
حصة    252 ومتلك  شفشاون  

اجتماعية.
الحامل  أكدوو  محمد  السيد 
رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 
الساكن  مغربي،   .LC167362
حصة   252 ومتلك  باسبا يا 

اجتماعية.
التسيير : تم تعيين  السيد  محمد 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  الفرون   

محدودة.
األرباح : كلها لفائدة الشركاء, بعد 

 قص املدخرات القا و ية 5%.  
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
ديسمبر من   31 فاتح وناور وتنتهي في 
كل سنة ما عدا السنة األولى تبتدئ 

من تاريخ التأسيس.
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 ،2221 وو يو   4 بتاريخ  بشفشاون 

تحت رقم 73/2221.
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KS PROUD
SARL

تأسيس  شركة   ذات مسؤوليات 
محدودة

بموجب عقد  حرر بتاريخ 18 ماي 

تأسي�سي  قا ون  إحداث  تم   2221
لشركة محدودة املسؤوليات وتحتوي 

على  املميزات اآلتية:

.KS PROUD : االسم االجتماعي

ذات  شركة   : االجتماعي  الشكل 

املسؤوليات املحدودة. 

الهدف االجتماعي :

أشكاله  بكافة  العقاري  اإلنعاش 

والتسويق  وتطويره والتشييد والبناء 

لكافة املشاريع العقارية.

ضم وشراء حصص أو مصالح في 

جميع الشركات واملؤسسات أو غيرها 

قد  التي لها غرض مماثل أو مرتبط، 

يساعد نشاطها في التنمية.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

واملالية  والتجارية  الصناعية 

واملنقوالت ممكن أن تتعلق بطريقة 

بهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

الشركة.
ابن  ز قة   14  : االجتماعي  املقر 

الطابق   1 سبادح إقامة ليالس رقم 

السفلي الدار البيضاء املغرب.

املدة : 99 سنة.

بجلب  الشركاء  قام   : املساهمة 

املبلغ األتي :  

حسني                                    قادري  محمد  السيد 

25222 درهم.

حسني                                  قادري  محسن  السيد 

25222 درهم.

حسني                                   قادري  ابرهيم  السيد 

25222 درهم.

سواق                                       السالم  عبد  السيد    

25222 درهم.

املجموع : 122222 درهم.
الشركة  مال  رأس   : املال  رأس 

درهم مجزأ على   122  222 محدد في 

122 حصة اجتماعية  موزعة مقابل                                 

املساهمة في الشركة.



عدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221)الجريدة الرسمية   12878

التسيير : وتم تسيير الشركة بصفة 
غير محدودة من طرف السادة :

حسني،   قادري  محمد  السيد 
السيد محسن قادري حسني، السيد 
عبد  والسيد  حسني  قادري  ابرهيم 
إمضاءهم  ويكون  سواق.  السالم 

بصفة منفصلة ملزما للشركة.
الشركة  تأسيس  مراحل   تمت 
بالدار  لالستثمار  الجهوي  باملركز 
التجاري   بالسجل  وسجلت  البيضاء 
والتعريفة   525683 رقم  تحت 
 52298844 رقم  الجبائية 
 35624718 رقم  املهنية   والضريبة 
رقم  االجتماعي  والضمان 
وشهادة التعريف املوحد   2648722

.222826875222286
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ائتما ية كو فيسكو ش م م
محاسب معتمد من طرف الدولة
       الهاتف: 55-42-59-22-25
www-fiduciaire-confisco.ma
CONFISCO@MENARA.MA

GOLDEN LIVESTOCK
SARL D’AU   

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
القا ون  تأسيس  تم   ،2221 ماي 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد خصائصها كاآلتي : 
 التسمية : جولدن الوف سطوك.
وبيع  استراد    : الغرض االجتماعي 
جميع ا واع املوا�سي والحبوب. تربية 
فالحية.  ضيعة  واستغالل  املوا�سي 
التي  واملعدات  االالت  جميع  استراد 

ترتبط بنشاط الشركة. 
ز قة احمد   13  : املقر االجتماعي  
األول  الطابق  األلب  إقامة  املجاطي 

الرقم 8 املعاريف  البيضاء.
املدة : 99 سنة.

 122.222 االجتماعي:  الرأسمال 
1222 حصة بقيمة  درهم مقسم إلى 
122 درهم  لكل واحدة ، كلها محررة 
لفائدة السيد محمد الذهبي، مغربي، 
 1967 أغسطس   23 بتاريخ  املزداد 

بالبيضاء، الساكن با جلترا.

محمد  السيد  عين   : التسيير 

كمسير  أعاله،   املذكور  الذهبي، 

منفرد للشركة ملدة غير محدودة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

وناور إلى 31 دجنبر.

بكتابة  تم   : القا وني  اإلوداع 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
الجهوي  املركز  بواسطة  البيضاء 

بتاريخ  الدارالبيضاء   لالستثمار 

بالسجل  والتقييد   ،2221 7 وو يو 

التجاري تحت عدد 525679.
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     برنوكس
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم إوداع القا ون    ،2221 أبريل   28

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املميزات  وذات  بر وكس   : املحدودة 

التالية :

التسمية : بر وكس.

وتركيب  وشراء  بيع  الهدف 

،املنيوم،  االونوكس  منتوجات 

الحدود، الزجاج وكل ماوتعلق بالبناء.

املقر االجتماعي : 38 شارع ادريس 

لحريزي آ فا 32 الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

122222.درهم  في  االجتماعي محدد  

اجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

من فئة 122.درهم للواحدة، مكتتبة 

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة :

شعوني ميلود 52222 درهم.

 52222 مخطاطيف  ورالدون 

درهم. 

املجموع : 122.222 درهم.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

31 دجنبر.

السيدان   تعيين  تم   : التسيير 

شعوني ميلود ومخطاطيف  ورالدون 

مسيران للشركة.

بالسجل  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
ماي   22 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2221، تحت رقم778987.
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ATLAS CHRIFIA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
 رأسمالها :  122.222 درهم

املقر االجتماعي : شارع عالل الفا�سي 
إقامة جوهرة شقة رقم 1 مراكش

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
وذات الشريك الوحيد

مبرم  عرفي  عقد  على  بناءا 
 ،2221 ماي   17 بتاريخ  بمراكش 
لشركة  األسا�سي  القا ون  وضع  تم 
الشريك  و  محدودة  مسؤولية  ذات 

الوحيد، مميزاتها كالتالي :
 ATLAS CHRIFIA  : التسمية 

ش.م.م.ش.و.
عالل  شارع   : االجتماعي  املقر 
 1 رقم  شقة  جوهرة  إقامة  الفا�سي 

مراكش.
: حددت مدة الشركة في99  املدة 
تسجيلها  تاريخ  من  ابتدءا  عاما 
وتم                              لم  ما  التجاري  بالسجل 

تمد ود ها أو حلها قبل األوان.
السيارات  ميكا يك   : الهدف 
شراء  السيارات،  دهان  العامة، 
كهرباء  الغيار،  قطع  بيع  وإعادة 
اإلطارات  وبيع  شراء  سيارات، 
بيع  وإعادة  شراء   ، فيها  والتحكم 
والجدودة،  املستعملة  املحركات 
،تجهيز  في املغرب أو في الخارج  سواء 
استيراد وتصدور  املحرك امليكا يكي، 

قطع الغيار.
 الرأسمال: حدد رأسمال الشركة 
إلى  مقسم  درهم   122222 مبلغ  في 
درهم   122 فئة  من  حصة   1222
الشركاء  على  قسمت  للحصة، 

كما ولي :
العظيم،  عبد  حساني  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم EE 526264 : 1222 حصة.

التسيير :  تم تعيين السيد حساني 
لبطاقة  الحامل  العظيم،  عبد 
 EE  526264 التعريف الوطنية رقم 
كمتصرف للشركة ملدة غير محدودة. 
من فاتح   : السنة املالية للشركة 
وناور إلى غاوة 31 دجنبر من كل سنة .
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع   
القا وني باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   ،2221 ماي   31 بتاريخ 

.124528
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مكتب املحاسبة

GOUVERNANCE PRESTIGE SARL

إقامة علي عمارة 3 الطابق الثاني شقة 6 شارع 

محمد السادس 6 جليز مراكش

 STE AUTO NEGOCE
TAMANSOURT

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك واحد
رقم التقييد في السجل التجاري 

115567
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي / عقد موثق 
تم   2221 ماي   7 مراكش  في  مؤرخ 
لشركة  األسا�سي  القا ون  إعداد 
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

واحد.
محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك واحد.
 AUTO  : الشركة  تسمية 
 NEGOCE TAMANSOURT SARL

.AU
غرض الشركة بإوجاز :

شراء وبيع السيارات املستعملة.
هيكل ميكا يكي هوائي.

تأجير جميع املعدات أو املركبات 
ملعدات  املخصصة  املستعملة 
والتجارية  الصناعية  الشركات 

والزراعية.
الجدودة  الغيار  قطع  بيع  شراء، 
لجميع  التجزئة  تجارة  املستعملة  أو 
الغيار  وقطع  واملعدات  امللحقات 
أ واع  وجميع  بالسيارات  املتعلقة 
ومنتجات  التشحيم  ومواد  الوقود 

الصيا ة.
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السيارات  استيراد  تصدور 

املستعملة.

مراكش   : املقر االجتماعي  عنوان 

املدعو  املكان  الصناعي  الحي  جليز 

اشكجور رقم 355.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : تسعة وتسعون عاما.

 122.222  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم.

الحصص العينية : 1222 حصة.

االسم الشخ�سي والعائلي ملؤسس 

الشركة وعنوا ه : واسين لعبداوي حي 

البهجة رقم 355مراكش.

 : الشركاء  على  األ صبة  توزيع 

.%100

ملسير  والعائلي  الشخ�سي  االسم 

الشركة : واسين لعبداوي.

بمراكش  القا وني  اإلوداع  تم 

رقم  تحت   2221 وو يو   7 بتاريخ 

.115567
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 STE MAROCAINE

D’AGRICULTURE 

ET TRADING
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

القا ون  إوداع  تم   ،2221 ماي   12

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات التالية :

 STE MAROCAINE  : التسمية 

.D’AGRICULTURE ET TRADING

الهدف : استيراد وتصدور؛

واألسمدة  البذور  تسويق 

ومنتجات الصحة النباتية ؛

تقدوم  الزراعية،  االستشارات 

الخدمات الزراعية.

شارع   46  : االجتماعي  املقر 

الزرقطوني الطابق الثاني شقة رقم 

6 - الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
االجتماعي محدد  في  122222.درهم 
اجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
من فئة  122.درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :
السيد كريم فؤاد بنالطبيب  522 

حصة اجتماعية.
السيدة عائشة داودي 522 حصة 

اجتماعية.
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

31 دجنبر.
تم تعيين السيد كريم   : التسيير 

فؤاد بنالطبيب مسير ا للشركة.
بالسجل  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاءتحت رقم 524563.
580 P

 SERVICES OUBAID
KHYAYTA

SARL AU
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القا ون  إوداع  تم   ،2221 ماي   27
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة.  وذات املميزات التالية :
 SERVICES OUBAID  : التسمية 
 KHYAYTA S.A.R.L d’associé

.unique
في  الغرض من الشركة   : الهدف 
سواء  القيام،  هو  البلدان  جميع 
ثالثة:  أطراف  عن  أو  يابة  لنفسها 

تحويل األموال، الوكيل بالعمولة.
الخياوطة  دوار   : االجتماعي  املقر 

الساحل طريق الجدودة برشيد.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
52.222 درهم  في   االجتماعي محدد  
522 حصة اجتماعية من  مقسم إلى 
مكتتبة  للواحدة،  122.درهم  فئة 

ومحررة بالكامل. 
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

31 دجنبر.

التسيير : تم تعيين السيد الرفاعي 

عبد االله مسيرا للشركة.

بالسجل  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

برشيد، بتاريخ  7 وو يو 2221.، تحت 
رقم712.
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STE MOBEMAF
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها : الدار البيضاء ز قة سوميا 

إقامة شهرزاد 3 الطابق الخامس 
رقم 22

 15 بتاريخ  عرفي  عقد  إطار  في 

تم وضع  بالدار البيضاء   2221 ماي 

القا ون األسا�سي للشركة :

التسمية : شركة موبيماف.

األهداف : اإلنعاش العقاري.
سوميا  ز قة   : االجتماعي  املقر 
 22 رقم   5 الطابق   3 إقامة شهرزاد 

بالدار البيضاء.

وتم تسيير الشركة من   : التسيير 

بالهادي  بوشعب  السيدان  طرف 

والجامعي العربي بتوقيعهما وملدة غير 

محدودة.

املساهمة :

درهم   122.222 بمقدار  حددت 

كالتالي :

 : بالهادي  بوشعيب  السيد 

52.222 درهم.

 52.222  : السيد الجامعي العربي 

درهم.

سنة   99 بمقدار  حددت  املدة 

ابتداء من التأسيس النهائي.
بمقدار  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

حصة بمقدار 122 درهم للحصة.

تم وضعه لدى  القا وني  اإلوداع 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2221 وو يو   4 بتاريخ 

.781235
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 Sté 5N IMMOBILIER
SARL

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

القا ون  إوداع  تم   ،2221 وو يو   2

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

 ،2221 وو يو   4 بتاريخ  املحدودة 

وذات املميزات التالية :

 Sté 5N IMMOBILIER : التسمية

.SARL

الشركاء :

السيد جمعاوي  بيل.

السيدة الرامي  ادوة.

الشركة  من  الغرض   : الهدف 

األنشطة  ممارسة  هو  املغرب،  في 

التالية :

اإلنعاش العقاري.

البناء ومختلف األشغال املد ية.

أشغال البناء املتخصصة.

املتاجرة واألشغال املختلفة. 

أن  ضيف  الضروري  من  التي 

إليها :

إنشاء، حيازة، تأجير، إدارة جميع 

تشغيل  تركيب،  التجارية،  األصول 

جميع املؤسسات، األصول التجارية، 

من  بأي  املتعلقة  الورش  املصانع، 

األنشطة املحددة.

أخذ أو حيازة أو استغالل أو  قل 

االختراع  وبراءات  العمليات  جميع 

املتعلقة بهذه األنشطة.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

للشركة في جميع املعامالت املالية أو 

العقارية أو األوراق املالية وفي جميع 

الصناعية  أو  التجارية  املؤسسات 

التي قد تكون مرتبطة بغرض الشركة 

أو أي غرض مشابه أو ذي صلة.

سمية  ز قة   : االجتماعي  املقر 

إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 22 حي 

النخيل الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

االجتماعي محدد في 122.222.
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السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

31 دجنبر.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للبطاقة  الحامل  جمعاوي  بيل 

مسيرا   BE568172 رقم   الوطنية 

للشركة.

بالسجل  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

وو يو   4 بتاريخ   البيضاء،  بالدار 

2221، تحت رقم 525525.

583 P

  Sté MULTISERVICE GENIE

CIVIL - MGC
SARL-AU

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

القا ون  إوداع  تم   ،2221 أبريل   2

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

 2221 أبريل   14 بتاريخ  املحدودة 

وذات املميزات التالية :

 Sté MULTISERVICE  : التسمية 

.GENIE CIVIL MGC SARL-AU

الشركاء :

السيد عبد الكريم لشقر.

الشركة  من  الغرض   : الهدف 

األنشطة  ممارسة  هو  املغرب،  في 

التالية :

اإلنعاش العقاري.

البناء و مختلف األشغال املد ية.

أشغال البناء املتخصصة.

املتاجرة و األشغال املختلفة. 

أن  ضيف  الضروري  من  التي 

إليها:

إنشاء، حيازة، تأجير، إدارة جميع 

تشغيل  تركيب،  التجارية،  األصول 

جميع املؤسسات، األصول التجارية، 

من  بأي  املتعلقة  الورش  املصانع، 

األنشطة املحددة.

أخذ أو حيازة أو استغالل أو  قل 

االختراع  وبراءات  العمليات  جميع 

املتعلقة بهذه األنشطة.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
للشركة في جميع املعامالت املالية أو 
العقارية أو األوراق املالية وفي جميع 
الصناعية  أو  التجارية  املؤسسات 
التي قد تكون مرتبطة بغرض الشركة 
صلة. ذي  أو  مشابه  غرض  أي   أو 
إقامة  ز قة سمية   : املقر االجتماعي 
حي   22 رقم   5 الطابق   3 شهرزاد 

النخيل الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
االجتماعي محدد في 122.222 درهم.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

31 دجنبر.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
للبطاقة  الحامل  لشقر  الكريم 
مسيرا   Z288841 رقم   الوطنية 

للشركة.
بالسجل  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
أبريل   14 بتاريخ   البيضاء،  بالدار 

2221، تحت رقم499121.
584 P

 Sté TEAM MYND
SARL

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم إوداع القا ون   ،2221 أبريل   27
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودة بتاريخ 7 وو يو 2221 وذات 

املميزات التالية :
 Sté TEAM MYND  : التسمية 

.SARL
الشركاء :

السيد: بلعابد مهدي.
السيد: بلعابد سعيد.

الهدف : الغرض من الشركة هو ؛
في  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

املغرب وخارجه:
التجارة

وإمدادات  أجهزة  وشراء  بيع 
الكمبيوتر واللوازم واملعدات املكتبية 

واللوازم واملعدات الطبية.
أعمال جميع الحرف.

سمية  ز قة   : االجتماعي  املقر 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 22 حي 

النخيل الدار البيضاء.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

االجتماعي محدد في 122.222 درهم.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

31 دجنبر.

التسيير : تم تعيين السيد   بلعابد 

مهدي  الحامل للبطاقة الوطنية رقم  

M377969 مسيرا للشركة.

بالسجل  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

وو يو   7 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2221، تحت رقم 525775.
ملخص قصد النشر

585 P

 FAHI AUTO SERVICE
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،2221 أبريل   8

ذات الخصائص التالية:  

الشكل القا وني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

اإلسم اإلجتماعي :  

.FAHI AUTO SERVICE

الهدف اإلجتماعي : 

إطارات  واستبدال  إصالح 

العجالت والصيا ة الدورية للمركبات 

وتغيير الزيوت.

ومستلزمات  التشحيم  زيوت  بيع 

السيارات.

املواز ة والتوازي.

التشخيص اإللكتروني للمركبات.

األمامي  املحور  من  التحقق 

للمركبات.

املقر ا إلجتماعي : 13 تجزئة األمل 

حد السوالم.  

املدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

في السجل التجاري.

الشريك الوحيد : 

 السيد فاهي حسن  1222  حصة 

إجتماعية. 

 122.222  : اإلجتماعي  الرأسمال 

حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

درهم   122 فئة  من  اجتماعية 

للواحدة.

التسيير : السيد فاهي حسن.

باملحكمة  القا وني  االوداع  تم 

 743 رقم  تحت  ببرشيد   اإلبتدائية 

بتاريخ 12 وو يو 2221. 

586 P

ABES DESIGN
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم إوداع القا ون   ،2221 أبريل   23

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودةذات الشريك الوحيد و ذات 

املميزات التالية :

 ABES DESIGN SARL : التسمية

.AU

الهدف : تصنيع األثاث.

 قش على خامات مختلفة

وتصدور  استيراد  بيع،  شراء، 

بالهدف  املتعلقة  واملكو ات  املواد 

األول.

شارع   46  : االجتماعي  املقر 

 ،6 الشقة   2 الطابق  الزرقطوني 

22122، الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

االجتماعي محدد  في 122.222 درهم 

اجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

من فئة  122 درهم للواحدة، موزعة 

لفائدة : السيوطي عبد الهادي.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

31 دجنبر.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

السيوطي عبد الهادي مسيرا للشركة.
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باملركز  القا وني  اإلوداع  تم 

البيضاء،  بالدار  لالستثمار  الجهوي 

بالسجل   ،2221 ماي   12 بتاريخ 

التجاري تحت رقم 522969.

587 P

ECOPARK LOGISTICS
Sarl

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في فاتح 

19 ماي  في  واملسجل    ،2221 ماي 

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2221

املميزات  وذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

 ECOPARK  : التسمية 

.LOGISTICS   Sarl

 الهدف : الترويج العقاري.

التجارة واإلستراد.

عرسه   769  : االجتماعي  املقر 

الشاوية الطابق االول برشيد.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

االجتماعي محدد  في 122.222.درهم 

اجتماعية  حصة   1.222 إلى  مقسم 

من فئة 122 درهم للواحدة، مكتتبة 

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة :

السيد الغالي الرحموني 522 سهم 

االجتماعية 52222 درهم.

السيد حمزة الرحموني 252 سهم 

اجتماعي 25222 درهم.

الرحموني  املأمون  محمد  السيد 

252 سهم اجتماعي 25222 درهم

اجتماعي              سهم   1،000 إجمالي 

100،000 درهم.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

31 دجنبر.

 التسيير : تم تعيين السيد محمد 

املأمون الرحموني مسيرا للشركة.

تم اإلوداع في املحكمة االبتدائية 
رقم    2221 وو يو   7 بتاريخ  برشيد 

726 بالسجل التجاري رقم 15.271.

588 P

 ATLAS EL MAMOUM
شركة ذات مسؤولية محدودة

 وشريك وحيد
 رأسمالها : 122.222  درهم

املقر االجتماعي : شارع عالل الفا�سي 
إقامة جوهرة شقة رقم 1 مراكش

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
وذات الشريك الوحيد

مبرم  عرفي  عقد  على  بناءا 
 ،2221 ماي   17 بتاريخ  بمراكش 
لشركة  األسا�سي  القا ون  وضع  تم 
الشريك  و  محدودة  مسؤولية  ذات 

الوحيد، مميزاتها كالتالي :
 ATLAS EL  : التسمية 

MAMOUM ش.م.م.ش.و.
عالل  شارع    : االجتماعي  املقر 
 1 رقم  شقة  جوهرة  إقامة  الفا�سي 

مراكش.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
تسجيلها  تاريخ  من  ابتدءا  عاما   99
وتم                              لم  ما  التجاري  بالسجل 

تمد ود ها أو حلها قبل األوان.
الهدف : ميكا يك السيارات العامة 
بيع  وإعادة  ،شراء  ،دهان السيارات 
،شراء  سيارات  كهرباء  الغيار،  قطع 
،شراء  فيها  والتحكم  اإلطارات  وبيع 
املستعملة  املحركات  بيع  وإعادة 
في  أو  املغرب  في  سواء  والجدودة، 
امليكا يكي،  املحرك  تجهيز  الخارج، 

استيراد وتصدور قطع الغيار.
 الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
إلى  مقسم  درهم   122222 مبلغ  في 
درهم   122 فئة  من  حصة    1222
الشركاء  على  قسمت  للحصة، 

كما ولي :
الحامل  صالح،  املاموم  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

EE 15942 : 1222 حصة.
التسيير:  تم تعيين السيد املاموم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  صالح، 
كمتصرف   15942EE رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة. 
من فاتح   : السنة املالية للشركة 

وناور إلى غاوة31 دجنبر من كل سنة.

اإلوداع  تم    : القا وني  اإلوداع 

القا وني باملحكمة التجارية بمراكش 

رقم  تحت   ،2221 وو يو   7 بتاريخ 

.124769

589 P

 ARTISANAT CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة

و شريك وحيد
رأسمالها  122.222  درهم

املقر االجتماعي : حي البهجة

 رقم 522 مراكش

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
وذات الشريك الوحيد

بناءا على عقد عرفي مبرم بمراكش 
بتاريخ 3 ماي 2221، تم وضع القا ون 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

مميزاتها  محدودة والشريك الوحيد، 

كالتالي :

 ARTISANAT   : التسمية 

CONCEPT ش.م.م.ش.و.

حي البهجة رقم   : املقر االجتماعي 

522 مراكش.

: حددت مدة الشركة في99  املدة 

تسجيلها  تاريخ  من  ابتدءا  عاما 

وتم                              لم  ما  التجاري  بالسجل 

تمد ود ها أو حلها قبل األوان.

وتصنيع  وبيع  تجارة   : الهدف 

املنتجات اليدوية والتقليدوة وتوفير 

واملوارد  العاملة  واليد  الكوادر 

االستيراد  املؤقت،  والعمل  البشرية 

والتصدور.

 الرأسمال: حدد رأسمال الشركة 

إلى  مقسم  درهم   122222 مبلغ  في 

درهم   122 فئة  من  حصة    1222

الشركاء  على  قسمت  للحصة، 

كما ولي:

الحامل  زهير،  جعفري  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

718698E 1222 حصة.
التسيير :  تم تعيين السيد جعفري 
التعريف  لبطاقة  الحامل  زهير، 

كمتصرف   718698E رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة. 

من فاتح   : السنة املالية للشركة 
وناور إلى غاوة 31 دجنبر من كل سنة .
اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 
القا وني باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   ،2221 ماي   28 بتاريخ 

.124468
590 P

  LES MARCHANDS DU BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة 

راسمالها 122222 درهم
مقرها  االجتماعي  : الطابق 12 ز قة 
بوجمعة صبري الطابق 1 شقة رقم 

6 الدار البيضاء
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في تاريخ 
3 ماي 2221، مسجل بتاريخ 23 ماي 
األسا�سي  القا ون  وضع  تم   ،2221
بشريك  املسؤولية  محدودة  لشركة 

واحد ذات الخاصيات التالية :
 SOCIETE LES    : اسم الشركة 
MARCHANDS DU BTPشركة  

ذات مسؤولية محدودة.
العقاري  اإلنعاش   : الهدف 
إشغال  الغير،  ولحساب  لحسابه 
املد ية،  الهندسة  والهندسة،  البناء 

بيع وشراء مواد البناء.
املقر االجتماعي 12 ز قة  بوجمعة 
    6 رقم  شقة   1 الطابق  صبري 

البيضاء. 
 املساهمات :

 25.222 ألرياحي  محمد   للسيد  
درهم.

 25.222 العمري  للسيد سليمان 
درهم.

 25.222 حسيني  رشيد  للسيد 
درهم.

 25.222 املوسيلي  معاد  للسيد 
درهم.

درهم   122.222  : الرأسمال 
مقسم على 1222 حصة مقسمة على 

الشكل التالي :
 252 ألرياحي  محمد   للسيد  

حصة.
 252 العمري  سليمان  للسيد 

حصة.
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للسيد رشيد حسيني 252 حصة.

للسيد معاد املوسيلي 252 حصة.

بين   التسيير مشترك    : التسيير   

محمد ألرياحي و السيد رشيد حسيني 

ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم    

12 وو يو  بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 

                         782132 رقم  تحت   2221

السجل التجاري رقم 526323.

591 P

شركة ارتبالنت   ش.م.م
تأسيس شركة ذات الشريك الوحيد

دوار تنومريت اوت واالل زكورة.

مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بمراكش،   12/25/2221 بتاريخ 

وإقامة شركة ذات املسؤولية  إنشاء 

الوحيد،   الشريك  ذات  املحدودة 

والتي تتضمن املميزات التالية :

تسمية الشركة : ارتبال ت   ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

البناء   أشغال   -  : الشركة  غرض 

وجميع االشغال املختلفة.

املساحات  وصيا ة  البستنة   -

الخضراء.

- بيع املعدات واللوازم املكتبية.

- التجارة بجميع ا واعها.

دوار تنومريت اوت   : مقر الشركة 

واالل زكورة.
آالف  عشرة   : الشركة  رأسمال 

درهم  32.222 من 322  حصة بثمن 

122 درهم للحصة  مقسم  كما  ولي :                                             

-السيد  طارق زاود  322  سهم
تسعة و تسعون   : مدة الشركة   -

سنة )99 سنة). 

تسيير  وتولى  الشركة:   تسيير   -

الشركة السيدة :  طارق زاود

تبتدئ من    : السنة االجتماعية   -

فاتح وناور إلى نهاوة دجنبر.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع   -

القا وني باملحكمة االبتدائية بزاكورة 

بتاريخ 27/25/2221 تحت رقم3547 

592 P

 STITOU CONSTRUCTION 

SARL A-U
شركة ذات مسؤولية محدودة  

رأسمال الشركة 122.222  درهم

املقر االجتماعي  : عمارة مكاتب 

واسين، الطابق رقم 2، شقة رقم 6، 

تقسيم رياض اإلسماعيلية 497ـ8، 

مكناس

تأسيس 
ووم  خاص  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  بمكناس   25/24/2221

شركة ذات مسؤولية محدودة 

 STITOU  : التسمية 

 CONSTRUCTION
غرض الشركة : الترويج العقاري  

مكاتب  عمارة   : االجتماعي  املقر 

واسين، الطابق رقم 2، شقة رقم 6، 

497ـ8،  اإلسماعيلية  رياض  تقسيم 

مكناس 

املدة  إصالح  تم   : الشركة  مدة 

ل99  عاما 

رأس املال : 122.222 درهم

اإلدارة : السيد زكرياء الدكالي 

باملركز  قدم  القا وني  اإلوداع 

البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 

ووم 11/25/2221.

593 P

VIRTUAL REALITY   شركة 

ش م م
املقر االجتماعي : 1 ز قة الفتح ابن 

خفان بلفدور الدار البيضاء. 

السجل التجاري رقم 455627

الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  اإلستتنائي  العام 

بتاريخ  املسجل  و    19/25/2221

22/25/2221  قرر ما ولي :

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة   -

 BD LAGHOTA  1 في   ليصبح 

 SIDI MOUMEN RESIDENCE

الدار   ALYASSAMINE N° B071

البيضأء. 

- بيع 52/522 حصة اململوكة  من 

 IRAQUI HOUSSAINI طرف السيد

في   MOHAMMED YOUSSEF

VIRTUAL REALITY رأسمال شركة 

 IRAQUI السيد  لفائدة  م  م  ش 

.HOUSSAINI AHMED

وذلك  الشركة  قا ون  تعدول   -

بتغيير الفصل4، 6 ، 7.

باملحكمة  تم  القا وني  اإلوداع 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

781477 بتاريخ 27/26/2221.
وهذا بمثابة مقتطف و بيان

املسير

594 P

LE SOMMELIER DU GUELIZ

استغالل لوحة تجارية
الغير  العام  الجمع  بموجب 

بتاريخ  املؤرخ  للمساهمين  اعتيادي 

املسجل  و  بمراكش   22/23/2221

شركة   مساهمو  قرر  املدونة  بنفس 

 LE SOMMELIER DU GUELIZ

الرئي�سي  شركة مجهولة ذات املقر  

 Arrondissement    : مراكش  في 

 Guéliz, Angle Rue Oued N’fis

 Et Rue Sebou Résidence Lina

  322.222 ورأسمالها    Marrakech

درهم ما ولي : 

 LE استغالل اللوحة التجارية    -

    SOMMELIER DU GUELIZ

- تعدول املادة  2 و 3  من القا ون 

األسا�سي للشركة.

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة

اإلوداع : تم اإلوداع القا وني لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   24/26/2221 ووم  بمراكش 

رقم 124731.
للنشر والبيان.

595 P

MOHYTRA  موحيترا

شركـة محدودة املسؤولية رأسمالها 

522.222  درهم 

 191شارع الفوارات حي عادل  

الطابق 3 الحي املحمدي الدار 

البيضاء

بمقت�سى مداولة الجمعية العامة 

الغير عادوة بتاريخ  17 دجنبر  2222 

لشركة »موحيترا« قرر الشركاء :

- تفويت حصص اجتماعية :

الزيات  الدون  محي  السيد  فوت 

ألفان وخمسمائة )2522) حصة من 

درهم التي ومتلكها للسيد   122 فئة 

مراد كمال الذي قبلها.

من القا ون    6 تعدول الفصل   -

األسا�سي للشركة.

ملدة  التسيير  أسند   : التسيير 

غير محددة مع الصالحيات املطلقة 

كمال  مراد  السيد   الوحيد  للمسير 

3 بلوك س الرقم  املقيم في لساسفة 

362 البيضاء

-  تحويل املقر االجتماعي للشركة:

191شارع  القدوم:  العنوان  من   

الحي   3 الطابق  الفوارات حي عادل  

املحمدي الدار البيضاء

إلـى العنوان الجدود : حي التنمية، 

طريق أزمور إقامة رقم 52 الطابق 1 

شقة1 شاطئ سيدي رحال برشيد.

تحدوث القا ون األسا�سي للشركة

 LA MISE A JOUR DES STATUTS

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   29 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2221 تحت رقم 728.  

تم التسجيل في السجل التجاري 

بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية  باملحكمة 

29 وو يو2221 تحت رقم 15291.
من أجل التخليص واإلشهار 

596 P
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STE BOUIBABY BROSSES
SARL

 ZONE INDUSTRIELLE ZENATA
 LOT N° 132 AIN HARROUDA

MOHAMMEDIA
 قل املقر االجتماعي

بمقت�سى مداوالت الجمع املنعقد 
قرر الشركاء   2221 أبريل   14 بتاريخ 

ما ولي :
من  للشركة  األسا�سي  املقر   قل 
عين حرودة   17 دوار احرودات كلم 
إلى املنطقة الصناعية  الدار البيضاء 
حرودة  عين   132 رقم  تجزئة  ز اتة 

املحمدوة.
القا ون  من   4 الفصل  تعدول 

األسا�سي.
لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
باملحمدوة بتاريخ 31 ماي 2221 تحت 

رقم 1266.
التجاري  بالسجل  التسجل  وتم 
باملحمدوة بتاريخ 31 ماي 2221 تحت 

رقم 28213.
597 P

شركة ملتي أوزون املغرب 
 MULTIOZONE   .ش.م.م

MAROC  Sarl
بالدار  أعد  محضر  بمقت�سى 
   2221 ماوو   24 بتاريخ  البيضاء 

بالبيضاء تقرر ما  ولي:
- الزيادة في رأسمال الشركة لرفعه 
82.222 درهم إلى  من مبلغه األصلي  

مبلغ 222.222 درهم.
 222 تفويت  على  املصادقة   -
السيد  طرف  من  اجتماعية  حصة 
اليماني خالد لفائدة السيد معروف 

فؤاد.
القا ون  تحيين  على  املصادقة   -

األسا�سي للشركة.
اإلوداع  تم  القا وني:  اإلوداع   -
الضبط  كتابة  لدى  القا وني 
البيضاء  للدار  التجارية   باملحكمة  
تحت عدد    2221 وو يو   24 بتاريخ 

.781283
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

598 P

 GROUPE SCOLAIRE شركة

LES OSCARS PRIVE
 شـركة ذات مسـؤولية محـدودة

ذات شريك وحيد.

تلقاه  توثيقـي  عقـد  بمـقت�سى 

موثق  سوكاني  جالل  االستاذ 

 ،2221 أبريل   32 بتاريـخ  بسطات، 

 2221 ماي   24 في  بسطات  سجل 

تحت املراجــع التاليـة: سجل اإلوداع: 

 : بالقبض  األمر   7286/2221

 : الحسابات  سجل   ،6974/2221

 ،7217137651213

تلقاه  توثيقـي  عقـد  بمـقت�سى 

موثق  سوكاني  جالل  االستاذ 

أبريل  و32   26 بتاريـخ  بسطات، 

ماي   12 في  بسطات  سجل   ،2221

سجل  التاليـة:  املراجــع  تحت   2221

اإلوداع : 6662/2221 األمر بالقبض: 

 : الحسابات  سجل   ،6557/2221

،7217297894217

العام  الجـمع  محضـر  وبمقتــ�سى 

 ،2221 32أبريل  بتاريخ  االستثنائي 

مصادق عليه بتاريخ 23 ماي 2221.

تمت املوافقة على:

املوافقة على  قل ملكية أسهم   -

شركة املمنوحة من شركة

 GROUPE SCOLAIRE LES  

شركة   لصالح   OSCARS PRIVE

DARAOUI  INVEST

 GROUPE شركة  أسهم  رهن   -

 SCOLAIRE LES OSCARS PRIVE

العامة  املصرفية  الشركة  لصالح 

درهم.  مليون   11 بمبلغ  املغربية 

)11.222.222 درهم)

درعاوي  املهدي  السيد  تعيين   -

مسير للشركة.

- تعدول قا ون الشركة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالسطات تحت رقم 245/2221.

599 P

LA FAMILLE VEGGIE FOOD
تسيير حر

بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
عبد  السيد  أعطى   31/25/2221
لشركةش.م.م  بوالدشيش  العزيز 
بشريك وحيد األصل التجاري الواقع 
 LA FAMILLE VEGGIE بمراكش 

FOOD
 42 رقم  الجدود  الزيتون  رياض 
واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 
134742 وذلك لغرض تسييره تسييرا 
 2221 ماي   21 حرا ملدة تبتدئ من 

وتنتهي في 32 ابريل 2231.
600 P

 MIETEN SERVICES
بيع الحصص االجتماعية وتعدول 

القا ون األسا�سي 
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 
ووم 17 مارس 2221 ومسجل بنفس 
 MIETEN شركة  قررت  املدونة 
املهام  ذات  شركة   SERVICES
املحدودة ورأسمالها 122.222 درهم, 
 : ذات املقر الرئي�سي في الدارالبيضاء 

96 شارع ا فا الطابق 9 الشقة 91
ما ولي: 

- بيع
 MOHAMED GHALI السيد  

ZEMMAMA  422 حصة
    SANAE ZEMMAMA السيدة   

122 حصة 
لصالح:

 MOHAMMED السيد 
JAOUAD AMRI  322 حصة

 222  FADWA AMRI السيدة 
حصة

تعدول املادة 6، 7 14 من القا ون 
األسا�سي

 SANAE السيدة  استقالة 
مهامها  من   ZEMMAMA
السيد وتعيين  للشركة  كمسيرة 
MOHAMMED JAOUAD AMRI

كمسير جدود للشركة 
تعدول القا ون األسا�سي

اإلوداع : تم اإلوداع القا وني لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

ابريل2221 وتحت   13 ووم  بالبيضاء 
رقم 774339.

للنشر والبيان.

601 P

STE ILYASSPRO - SERVICES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
برأس مال : 122.222 درهم

العنوان : شارع سوحيب الرومي 
بلوك 39 الرقم 22 سيدي البر و�سي 

الدار البيضاء
السجل التجاري : 485267

بيع األسهم االجتماعية
العام  الجمع  محضر  بموجب 

قرر شركاء   2221 ماي   6 في  املؤرخ 

 ILYSSPRO - SERVICES شركة 

املسؤولية  ذات  شركة  وهي   SARL

املحدودة برأس مال 122.222 درهم.

بيع 522 سهم من السيد ميلودي 

حيات  خدوجة  السيدة  إلى  صدوقي 

 52.222 درهم  ألف  خمسين  بسعر 

درهم.

تعدول  تقرر  أعاله  للقرار   تيجة 

من القا ون األسا�سي  و7   6 املادتين 

على النحو التالي :

املادة 6 - املساهمات :

 BH السيدة خدوجة حيات : ب.و

: 572589

122.222 درهم.
املادة 7 رأس املال :

حدد رأس املال الشركة بمبلغ مائة 

درهم مقسمة   122.222 ألف درهم 

 122 مائة  بقيمة  سهم   1222 إلى 

ومخصصة  مدفوعة  للسهم  درهم 

على النحو التالي :

ب.ت.و    : السيدة خدوجة حيات 

: BH 570589

1222 سهم.

حيات  خدوجة  السيدة  تعيين 

غير  ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة.
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وبالتالي فإن الشركة سوف تلتزم 

بشكل صحيح بجميع أعمال التوقيع 

حيات  خدوجة  للسيدة  الفردي 

.BH 570589 ىحاملة ب.ت.و

للشركة  القا وني  الشكل  تحويل 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيد.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإلوداع القا وني لدى املحكمة 

 7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781499.

.RC : 485267

602 P

أكرو كابيتال

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال الشركة: 17.222.222 درهم

املقر االجتماعي: مكتب رقم 3 

شقة رقم 42 الطابق رقم 4 عمارة 

السعادة 

زاوية ز قة موالي علي وز قة 

ووغوسالفيا

جليز مراكش

التعريف الضريبي : 15229248

غير  العامة  الجمعية  بمقت�سى 

مارس   22 بتاريخ  املنعقدة  العادوة 

2221 قرر الشركاء ما ولي :

- تغيير السنة املالية للشركة،

- تحيين النظام األسا�سي للشركة : 

تعدول املادة 36 من النظام األسا�سي 

للشركة كماولي :

لديها مدة سنة  مالية  »كل سنة 

واحدة، والتي تبدأ من 1 أبريل  وتنتهي 

في 31 مارس«

كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

رقم   تحت   22/26/2221 بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل   124631

.66773

603 P

شركة أكرو كابيتال
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال الشركة : 12.222.222 

درهم

املقر االجتماعي: مكتب رقم 3 

شقة رقم 42 الطابق رقم 4 عمارة 

السعادة 
زاوية ز قة موالي علي وز قة 

ووغوسالفيا

جليز مراكش

التعريف الضريبي: 15229248

غير  العامة  الجمعية  بمقت�سى 

مارس   25 بتاريخ  املنعقدة  العادوة 

2221 قرر الشركاء ما ولي:

- الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 

 6.622.222 منها  درهم   7.222.222
دوون  مع  مقاصة  بواسطة  درهم 

الشركة، و 422.222 درهم من خالل 

املساهمات النقدوة ليتحول رأسمال 

إلى  درهم   12.222.222 الشركة من 

17.222.222 درهم،.

التوزيع الجدود :

الحصص  والنسب    اإلسم 

النقدوة  املساهمات  االجتماعية 

بالدرهم.

          869  - بنطالب  الحبيب  السيد 

86.922 درهم.

 118.983 السيدة جميلة عفيف 

11.898.322 درهم.

 - بنطالب  املهدي  محمد  السيد 

16.716 1.671.622 درهم.

السيد عثمان بنطالب --- 16.716 

1.671.622 درهم.

بنطالب  الزهراء  فاطمة  اآلنسة 

16.716 1.671.622 درهم.

املجموع 172.222  

17.222.222 درهم

- تحيين النظام األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

رقم  تحت   2221 مارس   18 بتاريخ 

3238 السجل التجاري رقم 66773. 

604 P

شركة  أشرافو األخيارمراكش 
الحوز

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمال الشركة : 4.222.222 درهم
املقر اإلجتماعي : تجزئة شرف املنار 

3 تجزئة 
مراكش

العامة  الجمعية  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقدة  العادوة  غير 

23/12/2222 تقرر ما ولي :
محمد  املرحوم  وفاة  معاونة   -
الشركة  في  حصصه  و قل  الروم 

لورثته
الى  املسيرون  تجدود صالحيات   -

مدة غير محدودة
للحصص  الجدود  التقسيم   -

االجتماعية للشركة:
 12.222 • السيدة عائشة شهيد  

حصة اجتماعية؛
 12.622 السيد ادريس بومزبرة   •

حصة اجتماعية؛
  8.422 خلوقي  محمد  السيد   •

حصة اجتماعية؛
الحسكوري  صالح  السيد   •

12.622 حصة اجتماعية؛
• ورثة املرحوم محمد الروم 

السيدة  طرف  من  املمثلين 
كونسان زهرة 422 حصة اجتماعية؛
املجموع 42.222 حصة اجتماعية
- تحيين النظام األسا�سي للشركة 

ااٍلوداع القا وني
كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم                   تحت   2221 مارس   29 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   122361

  .41129
605 P

شركة شرف املنار
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمال الشركة: 4.222.222 درهم
املقر اإلجتماعي : حي شرف املنار 3 

مراكش
التعريف الضريبي 14452811

غير  العامة  الجمعية  بمقت�سى 
أكتوبر   23 بتاريخ  املنعقدة  العادوة 

2222 تقرر ما ولي :

- معاونة وفاة املرحوم محمد اروم 

و قل حصصه في الشركة لورثته؛

شهيد  عائشة  السيدة  تعيين   -

مسيرتين  جالب  الهام  والسيدة 

جدودتين للشركة؛ 

- التفويت الجزئي ل 3812 حصة 

السيدة  حصص  من  اجتماعية 

السيد محمد  لفائدة  عائشة شهيد 

خلوقي؛

للحصص  الجدود  التقسيم   -

االجتماعية للشركة:

 3.812 شهيد  عائشة  السيدة   •

حصة اجتماعية؛

 14.256 السيد ادريس بومزبرة   •

حصة اجتماعية؛

  9.796 خلوقي  محمد  السيد   •

حصة اجتماعية؛

  6.352 جالب  الهام  السيدة   •

حصة اجتماعية؛

• ورثة املرحوم محمد الروم 

السيدة  طرف  من  املمثلين 

حصة   5.984 زهرة  كونسان 

اجتماعية؛

املجموع 42.222 حصة اجتماعية

- تحيين النظام األسا�سي للشركة 

ااٍلوداع القا وني

كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

رقم                   تحت   2221 مارس   24 بتاريخ 

رقم  التجاري  121314السجل 

  .79241

606 P

شركة سوالر إكسبور ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة من 

شريك وحيد
رأسمال االجتماعي: 12.222 درهم

املقر االجتماعي: الحي الصناعي 

سيدي غا م رقم 178  - مراكش

العامة  الجمعية  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقدة  العادوة  غير 

28/11/2222، قرر الشريك الوحيد 

ما ولي:
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حصة   17 ل  الجزئي  التفويت   -

اجتماعية من حصص السيد تييري 

بواتو لفائدة السيد باتريس بوساري؛

حصة   17 ل  الجزئي  التفويت   -

اجتماعية من حصص السيد تييري 

بواتو لفائدة السيد جاك جرو يي؛

حصة   17 ل  الجزئي  التفويت   -

اجتماعية من حصص السيد تييري 

بواتو لفائدة السيد تيبو ميار؛

حصة   17 ل  الجزئي  التفويت   -

اجتماعية من حصص السيد تييري 

بواتو لفائدة السيد هنري ستيوارت؛

باتريس  السادة  على  املوافقة   -

تيبو ميار،  جاك جرو يي،  بوساوري، 

والسيد هنري ستيوارت كشركاء جدد 

بالشركة؛

لشركة   القا وني  الشكل  تغيير   -

سوالر إكسبور ماروك من شركة ذات 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من 

عدة شركاء؛

االجتماعي  الغرض  تمدود   -

للشركة؛

للحصص  الجدود  التقسيم   -

االجتماعية للشركة:

حصة   32 بواتو  تييري  السيد   •

اجتماعية

 17 بوساري  باتريس  السيد   •

حصة اجتماعية

17 حصة  السيد جاك جرو يي   •

اجتماعية

حصة   17 تيبوميار  السيد   •

اجتماعية

• السيد هنري ستيوارت 17 حصة 

اجتماعية

املجموع 122 حصة اجتماعية

- تحيين النظام األسا�سي للشركة .

كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

رقم  تحت   2221 مارس   31 بتاريخ 

122462 السجل التجاري 111531.

607 P

 STE LA COMPAGNIE

 FINANCIERE HOLDING

ATLAS

SA

رأسمالها قدره : 12.275.222 درهم

املقر الرئي�سي : 88 ز قة املراك�سي - 

حي مضمار السباق - الدار البيضاء

IF : 1108626 الدار البيضاء

RC : 181559

تحدوث النظام األسا�سي

وفقا لسند خاص مؤرخ في 12 ماي 

وقوم الجمع العام االستثنائي   2221

بما ولي :

من  و29   17 املادتين  تعدول 

النظام األسا�سي.

تحيين املادتين 18 و19 من النظام 

األسا�سي.

اعتماد النظام األسا�سي املحدث.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أغسطس 2221 تحت رقم 781732.

608 P

    CONSILIA  SARL

رأسمالها 122.222 درهم

العام  الجمع  عقد  بمقت�سى 

االستثنائي بتاريخ 2221-22-21  قرر 

مساهمو الشركة ما ولي:

- تصفية الشركة

ز قة   27  : هو  التصفية  مقر   -

اليرقة بولو الدار البيضاء ،

تم القيام باإلوداع القا وني لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 15-23-2221 بتاريخ   Kلدار البيضاء

تحت عدد 777.822.
ملخص من أجل النشر

609 P

STE TRANSPORT AL HIDAB
SARL

رشكة ذات مسؤولية محدودة

برأس مال : 122.222 درهم

املقر االجتامعي : زنقة سومية إقامة 

شهرزاد 3 الطابق 5 الرقم 22 النخيل 

الدار البيضاء

R.C.N° 320065

TP N° : 34793712

IF N° 15223387

CNSS N° 001737247000039

حل الشركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بالدار 

 2221 ماي   22 بتاريخ  البيضاء 

 TRANSPORT شركة  شركاء  قرر 

املسؤولية  ذات  شركة   AL HIDAB

 122.222 قدره  برأسمال  املحدودة 

ما ولي :

حل الشركة.

محمد  اليوسفي  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم BH 348709 كمصف للشركة.

تحدود مقر حل الشركة بالعنوان 
إقامة شهرزاد  ز قة سومية   : التالي 

النخيل الدار   22 الرقم   5 الطابق   3

البيضاء.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   7 في  بالدار البيضاء  التجارية 

السجل   781488 رقم  تحت   2221

التجاري رقم 322265.

610 P

STE CAP - EXCELENCE
RC : 4359

IF : 40278830

حل الشركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بالدار 

 2219 سبتمبر   25 بتاريخ  البيضاء 

شركة  لدى  الوحيد  الشريك  قرر 

ذات  شركة   CAP - EXCELENCE

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

 122.222 قدره  برأسمال  الوحيد 

درهم ما ولي :

حل الشركة.

الكريم مطيع  السيد عبد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم W64357 كمصف للشركة.

تحدود مقر حل الشركة بالعنوان 

أوالد  دوار حمرودة مشيخة   : التالي 

سليمان جماعة سيدي بن حمدو د 

قيادة الهدامي أوالد عبو برشيد.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 2222 االبتدائية لبرشيد في 32 وناور 

تحت رقم 92.

611 P

STE CAP - EXCELENCE

RC : 4359

IF : 40278830

تصفية الشركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر   2221 ماي   5 بتاريخ  ببرشيد 

 CAP - الشريك الوحيد لدى شركة 

EXCELENCE شركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

ما  درهم   122.222 قدره  برأسمال 

ولي :

تصفية الشركة.

الكريم مطيع  السيد عبد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم W64357 كمصف للشركة.

تحدود مقر حل الشركة بالعنوان 

أوالد  دوار حمرودة مشيخة   : التالي 

سليمان جماعة سيدي بن حمدو د 

قيادة الهدامي أوالد عبو برشيد.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 2221 وو يو   8 االبتدائية لبرشيد في 

تحت رقم 717.

612 P



عدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221)الجريدة الرسمية   12886

  Sté DIDACT’PRO SARL
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
رأسمالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 167 شارع بركون 
اقامة با ا، الدار البيضاء

IF : 20687613// RC : 362149
تصفية الشركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 
الشريك  قرر   ،23/22/2221 بتاريخ 
 DIDACT’PRO لشركة  الواحد 
املسؤولية  محدودة  شركة   ،SARL

ذات الشريك الواحد ما ولي :
- تصفية الشركة.

السيدة  تعيين  الشركاء  قرر   -
بشرى امهر للقيام بالتصفية.

املقر   : هو  التصفية  مقر   -
االجتماعي

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   24/26/2221 في  بالبيضاء 

عدد 781358.
613 P

شركة لو كافي استوديو دي ميزي
شركة ذات مسؤولية محدودة  من 

شريك وحيد 
 رأسمال الشركة : 122.222 درهم 
املقر االجتماعي: جليز-متحف إوف 
سان لورون، حي إبف سان لورون

مراكش
العامة  الجمعية  بمقت�سى 
بتاريخ   املنعقدة  العادوة  غير 
16/24/2221، قرر الشريك الوحيد:

- حل الشركة؛
الواحد  عبد  السيد  تعيين   -
بنسينان كمصفي للشركة مع تحدود 

صالحياته وواجباته؛
النظام  من   5 الفصل  تعدول   -
األسا�سي للشركة واملتعلق بمدة حياة 

الشركة بالطريقة التالية:
والتي كا ت  »مدة حياة الشركة، 
99 عاما سيتم الحقا  مقررة أصال في 
الشركة  حل  طريق  عن  تقليصها 
من  اال تهاء  عند  مدتها  وتحدود 

إجراءات التصفية«؛

- تحدود محل التصفية في: جليز-
حي إوف  متحف إوف سان لورون، 

سان لورون مراكش؛
- صالحيات الستكمال الشكليات؛

ااٍلوداع القا وني
كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   21/26/2221 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   121563

.81341
614 P

شركة ب.ك.د. إنفست
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال الشركة : 122.222 درهم
املقر اإلجتماعي : رقم 16، ز قة 
اإلخاء الطابق الثالث شقة 12 

مراكش
حل الشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املنعقد بتاريخ 18 ووليوز 2219 تقرر 

ما ولي:
- حل الشركة؛

محمد  بوكيوض  السيد  تعيين   -
تحدود  مع  للشركة  كمصفي 

صالحياته وواجباته؛
- تعدول النظام األسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   2221 مارس   26 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   122291

.76523
615 P

شركة جيل
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمال الشركة: 12.222 درهم

املقر االجتماعي: 255 زاوية شارع 
محمد الخامس وز قة ابن حبوس 

شقة رقم 12 جليز مراكش
التعريف الضريبي  37539372

التصفية النهائية للشركة 
غير  العامة  الجمعية  بمقت�سى 
دجنبر   31 بتاريخ  املنعقدة  العادوة 
2222 قرر الشريك الوحيد التصفية 

النهائية للشركة.

ااٍلوداع القا وني
كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم     تحت   2221 مارس   28 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   121442

.97227
616 P

شركة سوجيدار
شركة  ذات مسؤولية محدودة
رأسمال الشركة : 12.222 درهم

املقراإلجتماعي :  إقامة دار السعادة 
شقة رقم 2 الطابق الرابع عمارة 
127 شارع عبد الكريم الخطابي 

مراكش
التصفية النهائية للشركة 

العامة  الجمعية  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقدة  العادوة  غير 
التصفية  تقررت   31/12/2222

النهائية للشركة.
ااٍلوداع القا وني

كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم     تحت   2221 أبريل   21 بتاريخ 
رقم   التجاري  السجل   122518

   .32833
617 P

 STE HALAB
 DEVELOPPEMENT   SARL
 Ancienne Carrière Haj Omar,
 Zone Industrielle Ouad Ykam,

Ain Atiq-Temara
اعالن عن  زيادة في الرأسمال 

االجتماعي
االستثنائي   املحضر  بمقت�سى 
املؤرخ بتاريخ 14/26/2221 واملسجل 
بالرباط تحت   14/26/2221 بتاريخ  

.RE 24553   رقم
اتفق مساهموا الشركة املذكورة 

أعاله ما ولي
االجتماعي  الرأسمال  في  زيادة   •
االجتماعي  الرأسمال  وصبح  بحيث 
 122.222 عوض  درهم   522.222

درهم بإدماج  دائنات املساهمين.

• تحدوث أصول الشركة.

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم  قد 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   5938 عدد  تحت  بالرباط 

     .15/26/2221

618 P

CABINET BAKADIR

 CONSEIL JURIDIQUE FISCAL

COMPTABLE

شركة روبيسرم 
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

الراسمال : 1.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : 38 تجزئة 

النواصر سابينو النواصر 

الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 461291

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد املؤرخ في 19 فبراور 

االسا�سي  القا ون  وضع  تم   ،2222

محدودة  لشركة   بالدارالبيضاء 

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

مميزاتها :

االدوات  جميع  تسويق   : الهدف 

الصحية.

والتجزئة  الجملة  وتجارة  شراء 

والتوزيع  والتصدور  واالستيراد 

البناء  مواد  لجميع  والتسويق 

ومعدات  الصحية  واالدوات 

متعددة  السباكة  وملحقات  الري 

الصيدليات،  وأصناف  الخطوط، 

واملعدات  واللوازم  العامة،  واالجهزة 

املتوسط  والجهد  الكهربائية، 

والقاعدة، واملعدات الصناعية، وغير 

القابل للصدأ الفوالذ والحدود الزهر 

القابل للطرق والنحاس واال ابيب.

وتشغيل  والتمثيل  التجارة 

املادوة  واملنتجات  االصناف  جميع 

املعدة  املختلفة  واملستلزمات 

للتسويق.

استيراد وتسويق جميع املنتجات 

ربطها  وبالتالي  للتسويق  املعدة 

بالكائن االولي.



12887 الجريدة الرسميةعدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221) 

التجارية  العمليات  كل  وعموما 
املالية أو الصناعية العقارية والغير 
وتعزيز  بتطوير  الصلة  ذات  عقارية 

تنمية الشركة.
التسمية : روبيسر ش.م.م.ش.و.

تجزئة   38  : االجتماعي  املقر 
النواصر  سابينو  النواصر 

الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة.

الراسمال : 1.222.222 درهم.
االدارة : الشرقاوي أبو الفتح.

االمضاء : الشرقاوي أبو الفتح.
السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

الى 31 ديسمبر.
لالحتياط القا وني   %  5  : االرباح 

الباقي يعطى للحصص.
باملحكمة  القا وني  االوداع  تم 
فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

وو يو 2222، تحت رقم 735167.
االدارة

619 P

 LES MEUBLES
D’AUJOUR'DHUI

ش.م.م.ش.و.
السجل التجاري : 2228

 الدار البيضاء
تعدوالت تصفية الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2221 ماي   3 الغير عادي املؤرخ في 

تقرر ماولي :
حل الشركة وتصفيتها.

بوصفيحة  السيد  مهام  إنهاء 
وتعيينه  وحيد  كمسير  ادريس 

كمصفي للشركة.
حدد مقر تصفية الشركة بالدار 
البيضاء رقم 6 شارع أسني املسعودوة 

حي السالم.
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 17 وو يو 2221 تحت 

رقم 783222.
من أجل اإلشعار

املصفي

620 P

STE INEOL TRAVAUX 
   SARL AU

تأسيس شركة
RC 267

بمقت�سى عقد عرفي     تم إعداد 

ذات  لشركة  األسا�سي  القا ون 

الشريك  ذات  املحدودة   املسؤولية 

الوحيد تحمل  الخصائص التالية :

 STE INEOL  : الشركة  تسمية 

   TRAVAUX  SARL AU

تجزئة الفالح    242  : العنوان      

الطابق السفلي دار ولد زيدوح.   

االشغال  في  مقاول   : الغرض 

العامة   املاء و الصرف الصحي 
درهم    122.222  : املــال  رأس 

مقسم الى 1222 حصة. 

السنة امليالدوة    : السنة املـالية   

مدة الشركة : 99 سنة. 

الوحيد   الشريك  و  املسير   -

سفيان عزوزي. 

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

رقم    تحت  السبت  سوق  االبتدائية 

267 بتاريخ 4/6/2221.

1C

» E-LOGISTICS «
رفع رأسمال شركـة

شركـة محدودة املسؤولية 
رأسمالها 122.222  درهم

املقر االجتماعي : الجماعة القروية 
زاوية سايس الساحل،  سيدي 

اسماعيل، اقليم الجدودة.

 رقم التقييد في السجل التجاري :

13463

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

 24 بتاريخ  اعاله  املذكورة  للشركة 

ماوو 2221، تقرر ما ولي :

الرفع من رأسمال الشركة املعنية 

ثالثة مالوين درهم  مالي قدره  بمبلغ 

  122.222 مبلغ  من  بذلك  لينتقل 

درهم   3.122.222 مبلغ   الى  درهم 

اجتماعية  حصة   32.222 بخلق 

بقيمة 122 درهم للحصة االجتماعية

تعدول الفصلين 8 و 9 من القا ون 

صياغة  اعادة  و  للشركة  األسا�سي 

هذا القا ون  تيجة عملية الرفع من 
رأسمال الشركة.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القا وني 

املحكمة االبتدائية بالجدودة بتاريخ 

19 ماوو 2221 تحت رقم 26469.
خالصة وبيان

2C

EXQUISE DISTRIBUTION 
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية 
رأسمالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي : متجر رقم 35، 

شارع محمد السادس، مركز مرحبا، 

الطابق الثاني، الجدودة.
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17399

من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسجل   ،2222 23  وفمبر  بتاريخ 

تم إعداد   ،2222 ديسمبر   7 بتاريخ  

محدودة  لشركة  األسا�سي  القا ون 

املسؤولية باملميزات التالية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية .

 EXQUISE  «  : الشركة  تسمية 

.» DISTRIBUTION

تسويق  و  بيع   : الشركة  غـرض 

األلبسة الجاهزة و األلبسة الرياضية 

و الساعات اليدوية و النظارات.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 35، شارع محمد السادس، مركز 

مرحبا، الطابق الثاني، الجدودة.
محدد  املبلغ   : الشركة  رأسمال 

إلى  مقسم  درهم   122.222 في 

 122 1222  حصة اجتماعية بقيمة 

على  الواحدة موزعة  للحصة  درهم 

الشريكين كالتالي : 

 822  : - السيد محمد عزيز عزاب 

حصة اجتماعية.

- السيد جمال الدون عزاب : 222 

حصة اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  ودور   : التسيير 

محمد  السيد  محدودة  غير  املدة 

عزيز عزاب الحامل للبطاقة الوطنية 

.M242115 للتعريف رقم

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القا وني 

املحكمة االبتدائية بالجدودة بتاريخ 

22 ديسمبر 2222 تحت رقم 25769.
خالصة وبيان

3C

املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاء- سطات

)ملحقة برشيد)

FOKRA SERVICES

SARL

عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  27/25/2221 بالدار البيضاء  

لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص   التالية :

  FOKRA SERVICES  :   التسمية  

SARL

ذات  شركة   : القا و ية  الصفة 

املسؤولية املحدودة .

 الهدف االجتماعي : محطة الوقود

رأس املال : حدد رأسمال الشركة 

بمبلغ 122.222 درهم في ود 

- رشيد الزاكي : 52.222 درهم

- فريد مرجان : 52.222 درهم

من  ابتداء  سنة   99  : املدة   -

التأسيس النهائي.

 31 وناور إلى   1 : من  السنة املالية 

ديسمبر من كل عام.

أوالد  دوار   : االجتماعي  املقر 

العسري جماعة الفقرة أوالد عمرو   

قيادة رياح برشيد.

التسيير  حق  أعطي   : التسيير   

للسيد : عبد الرزاق الزاكي  ملدة غير 

محددة.
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اإلوداع  تم  القا وني:  اإلوداع 

القا وني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 

تحت رقم681 /2221 كما تم تسجيل 

بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 

21/26/2221 تحت عدد  15243.

4C

املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاء- سطات

ALGUES TRADING
SARL AU

عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى   

بسيدي رحال   26/25/2221 بتاريخ 

النظام األسا�سي  تم وضع  الشاطئ  

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

لشريك وحيد والتي تحمل الخصائص   

التالية :

 ALGUES TRADING : التسمية  

.SARL AU

ذات  شركة   : القا و ية  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد

الهدف االجتماعي : تجارة طحالب 

البحر.

رأس املال : حدد رأسمال الشركة 

بمبلغ 122.222 درهم في ود : 

      122.222 الشهباوي  املصطفى   -

درهم. 

من  ابتداء  سنة   99  : املدة   -

التأسيس النهائي.

 31 وناور إلى   1 : من  السنة املالية 

ديسمبر من كل عام.

شارع   13 الرقم   : املقر االجتماعي 

محمد الخامس الطابق التالث تجزئة 

اليسر برشيد

التسيير  حق  أعطي  التسيير: 

للسيد: املصطفى الشهباوي ملدة غير 

محددة.

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 

القا وني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 

تحت رقم 671/2221 كما تم تسجيل 

بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 

28/25/2221 تحت عدد   15231.

5C

H&Aco Maroc
SARL- AU

تأسيس شركـة
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد 

رأسمالها 12.222  درهم

املقر االجتماعي : شقة في الطابق 

االول، رقم 64، درب الحجار، 

الجدودة.

 رقم التقييد في السجل التجاري :

18191  

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ  مسجل   ،2221 ماوو   19

القا ون  إعداد  تم  ماوو،2221   19

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد. 

  H&Aco Maroc  : تسمية الشركة

SARL AU

غـرض الشركة : بيع مواد التجميل 

بالتقسيط.

بيع املالبس الجاهزة بالتقسيط. 

شقة في   : عنوان املقر االجتماعي 

الطابق االول، رقم 64، درب الحجار، 

الجدودة.

 رأسمال الشركة : املبلغ محدد في 

12.222 درهم مقسم إلى 122 حصة 

122 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

الواحدة في اسم الشريكة الوحيدة : 

- السيدة امينة مفيد : 122 حصة 

اجتماعية.

وتسيرها  الشركة  تدور  التسيير: 

امينة  السيدة  محدودة   غير  ملدة 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  مفيد 

.M285649 للتعريف رقم

اإلوداع  تم   : القا وني  اإلوداع 

االبتدائية  باملحكمة  القا وني 

 2221 وو يو  فاتح  بتاريخ  بالجدودة 

تحت رقم 26522.
خالصة وبيان

6C

عقد تسيير
 شخص طبيعي

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
السيد عبد  فوت   ،2221 ابريل   27
للبطاقة  الحامل  بلعود  املطلب 
 ،M9479 رقم  للتعريف  الوطنية 
عبد  ساحة  بالجدودة،  الساكن 
اطار  في    63 رقم  الخطابي،  الكريم 
عبارة  تجاري  حر ألصل  تسيير  عقد 
عن مقهى بالطابق السفلي بالعنوان 
63، ساحة عبد الكريم  الكائن برقم 
السجل  رقم  الجدودة،   الخطابي، 
السيد  لفائدة    22642، التجاري  
للبطاقة  الحامل  عباز  ووسف 
 ،M67222 للتعريف  الوطنية 
رقم   ،2 املنطقة  الساكن بالجدودة، 

18، تجزئة املنار.
الحر من  التسيير  تمتد مدة هدا 
 12 تاريخ  الى   2221 ماوو   13 تاريخ 

ماوو 2223.
خالصة وبيان

7C

STE TRANSPORT FETTAH 
   SARL

اعالن تأسيس شركة
رقم التقييد بالسجل التجاري    

 11521
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا ون  إعداد  تم   28/24/2221
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة  تحمل  الخصائص التالية :

 STE الشركة  تسمية 
   TRANSPORT FETTAH  SARL

الخامس   محمد  شارع  العنوان : 
عمارة 7  رقم 6 بني مالل 

العامة  االشغال  الغرض  :    
و البناء- قل البضائع – كراء االليات 

رأس املــال 122.222 درهم
مقسم إلى 1222 حصة اجتماعية 

قيمتها 122 درهم .
السنة املـالية :  السنة   امليالدوة.

مدة الشركة :  99 سنة. 
الخالق عبد  فتاح   : املسيران   - 

 و اليازيد زاهير    

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
    579 بني مالل تحت رقم  االبتدائية  

بتاريخ 21/25/2221.
8C

fiduciairelaperformance

EL ISSAOUI TRJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciairelaperformance
 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc
EL ISSAOUI TRJ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 
حي زهر العويجة مكناس - 52222 

meknes املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46451

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   27 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    EL ISSAOUI TRJ
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
حي زهر العويجة   15 اإلجتماعي رقم 
املغرب   meknes  52222  - مكناس 

 تيجة ل : صعوبة في التسيير.
 15 و حدد مقر التصفية ب رقم 
املغرب  مكناس  العويجة  زهر  حي 

meknes 52222 املغرب. 
و عين:

و  عيساوي  زهير   السيد)ة) 
سبت  والزين  موحى  دوار  عنوا ه)ا) 
 52222 الحاجب  اكوراي  جحجوح 
)ة)  كمصفي  املغرب   meknes

للشركة.
و  محيب  محمد   السيد)ة) 
شارع   9 تجزئة املهند رقم  عنوا ه)ا) 
 52222 الزرقطوني سيدي سليمان 
)ة)  كمصفي  املغرب   meknes

للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 183.
1I

Trefle Conseil

 IMAD GROUPE
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
  IMAD GROUPE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
 OCEANES ، محمد بن عبد هللا

A3-B3 ، الطابق األر�سي من العمارة 
6 ، الدارالبيضاء مارينا - 22182 

الدارالبيضاء املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMAD  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. GROUPE IMMOBILIER
غرض الشركة بإوجاز : *اإلنعاش 
األرا�سي الغيراملبنية  العقاري و شراء 
أو املبنية بغرض هدمها و البناء عليها.
 *تشييد جميع املباني املستخدمة 

أو  التجاري  لالستخدام  أو  للسكن 

املنهي أواإلداري. 

*استخدام أصول الشركة املكو ة 

بالبيع  واملباني  األرا�سي  قطع  من 

والتأجير.

العمليات  جميع  عام  وبشكل 

أو  قا و ية  كا ت  أي  وع سواء  من 

اقتصادوة أو مالية أو منقولة أو غير 

منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله 

مماثلة  أخرى  أغراض  بأي  فس  أو 

أو ذات صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 

الذي  الهدف  غيرمباشر  أو  مباشر 

تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده 

أو تطويره..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 OCEANES  ، هللا  عبد  بن  محمد 

A3-B3 ، الطابق األر�سي من العمارة 

 22182  - مارينا  الدارالبيضاء   ،  6

الدارالبيضاء املغرب..

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

العتيقي  عماد  محمد  السيد 

 122 1.222 حصة بقيمة    : الكنوني 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العتيقي  عماد  محمد  السيد 

بدر  تجزئة   76 عنوا ه)ا)  الكنوني 

فاس   32252 الشقف  عين  طريق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العتيقي  عماد  محمد  السيد 

بدر  تجزئة   76 عنوا ه)ا)  الكنوني 

فاس   32252 الشقف  عين  طريق 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782579.

2I

مكتب الجرودي

TCHARRANA TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الجرودي

شارع 18  و بر رقم 24 الناضور ، 

62222، الناضور املغرب

 TCHARRANA TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
بوطيب الناضور 62222 الناضور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : في 

طور اال جاز

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TCHARRANA TRANSPORT

:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

البضاءع.

: حي اوالد  عنوان املقر االجتماعي 
الناضور   62222 الناضور  بوطيب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 552   : غا م  العزيز  السيد عبد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 452   : احتاشان  فاروق  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عبد العزيز غا م : 55.222 

درهم بقيمة 122 درهم.

السيد فاروق احتاشان : 45.222 

درهم بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد العزيز غا م عنوا ه)ا) 
الناضور   62222 دوار سمار فرخا ة 

املغرب.
السيد فاروق احتاشان عنوا ه)ا) 
حي جواهرة السفلى ازغنغان 62222 

الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العزيز غا م عنوا ه)ا) 
الناضور   62222 دوار سمار فرخا ة 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 22 وو يو 

2221 تحت رقم 1136.
3I

سويدى مطاليك

مطاتيك سويدي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

سويدى مطاليك
ز قة القنيطرة رقم 24 حي النهضة ، 

65822، تاوريرت املغرب
مطاتيك سويدي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 227 
حي ملحاريك 23  - 65822 تاوريرت 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.451

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2221 ماي   17 في  املؤرخ 
ذات  شركة  سويدي  مطاتيك  حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 52.222 درهم 
حي   227 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
ملحاريك 23  - 65822 تاوريرت املغرب 
 تيجة لعدم ا جاز الهدف االجتماعي.

و عين:
و  سويدي  هشام   السيد)ة) 
 1 تمحاريك  حي   227 عنوا ه)ا) 
65822 تاوريرت املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

حي   227 وفي   2221 ماي   17 بتاريخ 

ملحارك 23  - 65822 تاوريرت املغرب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 22 وو يو 

2221 تحت رقم 92/2221.

4I

مكتب الجرودي

SEA TRANSIT
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرودي

شارع 18  و بر رقم 24 الناضور ، 

62222، الناضور املغرب

SEA TRANSIT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مدخل 

امليناء الحي االداري بني ا صار 

62222 الناضور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7125

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2221 ماي   18 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

بمقت�سى الجمع العام العادي تمت 

الشركة  حسابات  على  املصادقة 

للسنة املالية 2222

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

و   2222 تحويل الربح املحقق خالل 

 تاءج السنوات املاضية الى راسمال 

الشركة لينتقل من 12.222 درهم الى 

1.952.222 درهم.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

حصة   7.762 احمد  وعلي  السيد 

حصة   3.882 محمد  وعلي  السيد 

 2.912 سميشة  البوطيبي  السيدة 

حصة السيد وعلي عبد املالك 1.942 

 1.942 حصة السيدة وعلي ا صاف 

 972 وسام  وعلي  السيدة  حصة 

حصة

على  ونص  الذي   :6 رقم  بند 
 782.222 السيد وعلي احمد  ماولي: 
 392.222 درهم السيد وعلي محمد 
سميشة  البوطيبي  السيدة  درهم 
عبد  وعلي  السيد  درهم   292.522
195.222 درهم السيدة وعلي  املالك 
السيدة  درهم   195.222 ا صاف 

وعلي وسام 97.522 درهم
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 22 وو يو 

2221 تحت رقم 1142.
5I

مكتب الجرودي

 PROMOTION
 IMMOBILIERE GRAND

NADOR
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرودي
شارع 18  و بر رقم 24 الناضور ، 

62222، الناضور املغرب
 PROMOTION IMMOBILIERE
GRAND NADOR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
محمد الخامس رقم 73 62222 

الناضور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5263

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   18 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
بمقت�سى الجمع العام العادي تمت 
الشركة  حسابات  على  املصادقة 

للسنة املالية 2222
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
و   2222 تحويل الربح املحقق خالل 
 تاءج السنوات املاضية الى راسمال 
درهم   152.222 الشركة لينتقل من 

الى .5.152.222 درهم.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
درهم   1.222.222 عمر  بولغودان 

 1.222.222 مصطفى  بولغودان 
الحميد  عبد  بولغودان  درهم 
بولغودان  درهم   1.222.222
1.222.222 درهم اولحيان  محمادي 
بولغودان  درهم   125.222 فاضمة 
 ور الدون 175.222 درهم بولغودان 
بولغودان  درهم   87.522  ادوة 
بولغودان  درهم   87.522 خدوجة 
بولغودان  درهم   87.522  جاة 
بولغودان  درهم   87.522 كريمة 
87.522 درهم بولغودان مريم  انسة 
محمد  بولغودان  درهم   87.522

175.222 درهم
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
حصة   12.222 عمر  بولغودان 
حصة   12.222 بولغودان مصطفى  
 12.222 الحميد  عبد  بولغودان 
 12.222 محمادي  بولغودان  حصة 
 1.252 فاضمة  اولحيان  حصة  
 1.752 الدون  بولغودان  ور  حصة 
حصة   875 بولغودان  ادوة  حصة 
حصة   875 خدوجة  بولغودان 
بولغودان  جاة 875 حصة بولغودان 
انسة  بولغودان  حصة   875 كريمة 
 875 مريم  بولغودان  حصة   875
حصة بولغودان محمد 1.752 حصة
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 22 وو يو 

2221 تحت رقم 1141.

6I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

GREAT WASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
Great Wash  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 464 
تجزئة املسار مراكش - 42222 

مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Great  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. Wash
-تشغيل   : بإوجاز  غرض الشركة 

مغسلة صناعية
من  عنصر  أي  وصيا ة  -تأجير 
)وأغطية  واألغطية   ، املنسوجات 
املائدة.....)  وأغطية   ، الحمام 
واملطاعم  للفنادق  املهنية  واملالبس 

واملؤسسات الصحية
املواد  وتفريغ  وتحميل  -فرز 
معدات   / اآلالت  على  النسيجية 
النظافة  لقواعد  وفًقا  الغسيل 
والسالمة واملعاوير البيئية ومتطلبات 

اإل تاج.
 464  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 42222  - مراكش  املسار  تجزئة 

مراكش  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيدة هاجر الهشومي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة هاجر الهشومي عنوا ه)ا) 
 1 االمام الشافعي عمارة   7 املحاميد 
مراكش   42222 اسكجور    15 شقة 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة هاجر الهشومي عنوا ه)ا) 
 1 االمام الشافعي عمارة   7 املحاميد 
مراكش   42222 اسكجور    15 شقة 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124665.

7I

Société marocaine de révision des comptes

LALOU CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
LALOU CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء ، 332 ، شارع ابراهيم 

الروداني ، الطابق الثاني ، رقم 12 
، معاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LALOU CONSULTING

غرض الشركة بإوجاز : استشارات 
في  ظم املعلومات وتطوير البرمجيات 

وتكاملها.
الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ابراهيم  شارع   ،  332  ، البيضاء 
 12 رقم   ، الطابق الثاني   ، الروداني 
البيضاء  الدار   22222  - معاريف   ،

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : لحلو  فوزية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  لحلو  فوزية  السيدة 
 14 23 شقة  59 تجزئة كينمير طابق 
البيضاء   23 ز قة  و   24 ز قة  زاوية 

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  لحلو  فوزية  السيدة 
 14 23 شقة  59 تجزئة كينمير طابق 
البيضاء   23 ز قة  و   24 ز قة  زاوية 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 778752.

8I

Société marocaine de révision des comptes

INDIPENDENZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
INDIPENDENZA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء ، 332 ، شارع ابراهيم 

الروداني ، الطابق الثاني ، رقم 12 
، معاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INDIPENDENZA
لقابضة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
وإدارة  املال  رأس  في  واالستثمارات 

الشركة وإدارة األوراق املالية.
الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ابراهيم  شارع   ،  332  ، البيضاء 
 12 رقم   ، الطابق الثاني   ، الروداني 
البيضاء  الدار   22222  - معاريف   ،

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : منجور  وونس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  منجور  وونس  السيد 
 5 شقة  االول  الحسن  محج   146
الدار   22222 البيضاء  طابق سفلي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  منجور  وونس  السيد 
 5 شقة  االول  الحسن  محج   146
الدار   22222 البيضاء  طابق سفلي 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 778751.
9I

fiduciairelaperformance

 ECOLE ZOHOURE AL 
BOUSTANE PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

fiduciairelaperformance
 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc
 ECOLE ZOHOURE AL 

BOUSTANE PRIVEE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 296 
تجزئة البستان سبع عيون الحاجب 

- 51222 الحاجب املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43941

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2221 ماي   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
 92.222« أي من  درهم«   412.222«
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
أو  حصص  قدوة  تقدوم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2735.
12I

Société marocaine de révision des comptes

PAKTIV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139
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 63 Boulevard de la Corniche ,
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139،
20000، CASABLANCA MAROC

PAKTIV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء ، 469 ، منطقة صناعية 

ليساسفة ، طريق بوسكورة 1277 - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
469551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PAKTIV
تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتصدور جميع املنتجات الصناعية.
الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
صناعية  منطقة   ،  469  ، البيضاء 
 -  1277 ليساسفة ، طريق بوسكورة 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 WEGMAN HOLDING الشركة 
درهم   122 بقيمة  حصة   :  1.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  اشبارت  السيد حسن 
الدار البيضاء تجزئة سيدي الشاهو 
الدار   22222 كالفور يا   12 ز قة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  اشبارت  السيد حسن 
الدار البيضاء تجزئة سيدي الشاهو 
الدار   22222 كالفور يا   12 ز قة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 778748.
11I

ACO CONSULTING

ZDAOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,72
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
ZDAOU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59، شارع 
الزرقطوني - إقامة الزهور - الطابق 

الثامن - رقم 24 - 22362 الدار 
البيضاء   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZDAOU
إرشاد،   : بإوجاز  الشركة  غرض 
مساعدة وخدمة الشركات، منظمات 

املجتمع املدني ومؤسسات الدولة.
 ،59  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الزهور  إقامة   - الزرقطوني  شارع 
 22362  -  24 رقم   - الثامن  الطابق 

الدار البيضاء   املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 122   : مفتاح  املصطفى  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املصطفى مفتاح عنوا ه)ا) 
الدار   22252 لندن   شارع   ،25

البيضاء   املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى مفتاح عنوا ه)ا) 
الدار   22252 لندن   شارع   ،25

البيضاء   املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 778755.
13I

Trefle Conseil

G.A.A GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
G.A.A GROUPE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 
 OCEANES ، محمد بن عبد هللا

A3-B3 ، الطابق األر�سي من العمارة 
6 ، الدارالبيضاء مارينا  - 22182 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 G.A.A  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. GROUPE
غرض الشركة بإوجاز : *اإلنعاش 
األرا�سي الغيراملبنية  العقاري و شراء 
أو املبنية بغرض هدمها و البناء عليها.
*تشييد جميع املباني املستخدمة 
أو  التجاري  لالستخدام  أو  للسكن 

املنهي أواإلداري.
*استخدام أصول الشركة املكو ة 
بالبيع  واملباني  األرا�سي  قطع  من 

والتأجير.
العمليات  جميع  عام  *وبشكل 
أو  قا و ية  كا ت  أي  وع سواء  من 
اقتصادوة أو مالية أو منقولة أو غير 
منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله 
مماثلة  أخرى  أغراض  بأي  فس  أو 
أو ذات صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 
الذي  الهدف  غيرمباشر  أو  مباشر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده 

أو تطويره..
شارع    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 OCEANES  ، هللا  عبد  بن  محمد 
A3-B3 ، الطابق األر�سي من العمارة 
 22182  - مارينا   الدارالبيضاء   ،  6

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
العتيقي  عماد  محمد  السيد 
 122 1.222 حصة بقيمة    : الكنوني 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العتيقي  عماد  محمد  السيد 
بدر  تجزئة   76 عنوا ه)ا)  الكنوني 
فاس   32252 الشقف  عين  طريق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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العتيقي  عماد  محمد  السيد 
بدر  تجزئة   76 عنوا ه)ا)  الكنوني 
فاس   32252 الشقف  عين  طريق 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782576.

14I

العيون استشارات

 AL AKHAWAYN
CONSULTING TO INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
 AL AKHAWAYN CONSULTING
TO INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

ز قة تانسيفت رقم 24  - 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AKHAWAYN CONSULTING TO

.INVEST
ما  كل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
وتتبعها  املشاريع  بدراسة  وتعلق 
البناء  اشغال  التكوين،  واعدادها، 
و  واالشغال العامة،التجارة العامة، 

الخدمات عامة.....
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -   24 رقم  تانسيفت  ز قة  القدس 

72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 522   : الشريعات  طاهر  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : اوواه  العرو�سي  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد طاهر  الشريعات عنوا ه)ا) 
حي القدس رقم 18 73222 الداخلة 

املغرب.
السيد العرو�سي اوواه عنوا ه)ا) 
 73222  894 رقم  الحسني  الحي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشريعات  الرحيم  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) حي القدس ز قة تانسيفت 

رقم 24  72222 العيون املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1649.
15I

مكتب الجرودي

AMANA DIST
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرودي
شارع 18  و بر رقم 24 الناضور ، 

62222، الناضور املغرب
AMANA DIST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 3 
مارس رقم 137 62222 الناضور 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6285

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
بمقت�سى الجمع العام العادي تمت 
الشركة  حسابات  على  املصادقة 

للسنة املالية 2222

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
و   2222 تحويل الربح املحقق خالل 
 تاءج السنوات املاضية الى راسمال 

الشركة
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
الجاري  الحساب  اعتماد  تحويل 
للشركاء الى راسمال الشركة لينتقت 
من 522.222 درهم الى 15.822.222 

درهم
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :6 رقم  بند 
ماولي: السيد املنصوري عبد الواحد 
درهم السيد املنصوري   6.322.222
السيدة  درهم   6.322.222 حميد 

دردوز سعيدة 3.162.222 درهم
على  ونص  الذي   :7 رقم  بند 
ماولي: السيد املنصوري عبد الواحد 
املنصوري  السيد  حصة   63.222
63.222 حصة السيدة دردوز  حميد 

سعيدة 31.622 حصة
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 22 وو يو 

2221 تحت رقم 1142.
17I

ste cofiguer sarl

STE IMPEX TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE IMPEX TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك  

املسمى نسيمة شارع عالل بن عبد 
هللا الطابق الثاني املكتب رقم   - 

35122 جرسيف املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1917

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تحويل   تم    2221 ماي   26 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
نسيمة شارع عالل  املسمى  »امللك  
املكتب  الثاني  الطابق  هللا  عبد  بن 
رقم   - 35122 جرسيف املغرب« إلى 
»زاوية شارع عالل بن عبد هللا وشارع 
االتحاد  - 35122 جرسيف  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 1294/2221.

18I

 ETABLISSEMENT EL KHOUZAMI PRIVÉ SARL

AU

 ETABLISSEMENT EL
 KHOUZAMI PRIVÉ SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 ETABLISSEMENT EL
KHOUZAMI PRIVÉ SARL AU

 RUE ROUIDA 23 AL
 MOUJAHIDINE ، 90100،

TANGER MAROC
 ETABLISSEMENT EL

 KHOUZAMI PRIVÉ SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة موالي 

رشيد إقامة املجاهدون رقم 46 - 
92122 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.128279
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تحويل   تم    2221 ماي   23 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»ز قة موالي رشيد إقامة املجاهدون 
46 - 92122 طنجة املغرب« إلى  رقم 
»23 ز قة رويدا املجاهدون  - 92122 

طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242987.

19I
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Société marocaine de révision des comptes

CAPMAN
إعالن متعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139
 63 Boulevard de la Corniche ,
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139،
20000، CASABLANCA MAROC
CAPMAN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 15، ز قة 
براهيم النخعي، املعاريف - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.133367

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
باإلجماع املوافقة  قرر الجمع العام  
حميد  اشبارت  السيد  وهب  على 
،أي  االجتماعية  حصصه  لجميع 
وهب خمسة و عشرون ألف حصة 
اشبارت  للسيد  إجتماعية)25.222) 
حسن الذي كان شريك داخل شركة 

»CAPMAN«
على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 
ماولي: السيد اشبارت حميد إستقال 
لشركة  كمسير  اإلدارية  وظائفه  من 
الجمع  أحاط  .وقد    »CAPMAN«
وأعطى  االستقالة  بهذه  علما  العام 
إبراء ذمة كاملة ودون تحفظ للمسير 
جميع  من  إعفائه  و  استقال  الذي 

املسؤوليات.
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
الشركة   ، السابقة  القرارت  بعد 
من  جدود.  قا وني  شكل  ستأخد 
محدودة  مسؤوليه  ذات  شركه 
محدودة  مسؤوليه  ذات  شركه  إلى 

الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
السيد  الوحيد،  الشريك  يساهم 
خمسة  بمبلغ  حسن  قدا  اشبارت 

مالوين )5.000.000,00) درهم.
على  ونص  الذي   :7 رقم  بند 
ماولي: وبلغ رأس مال الشركة خمسة 
مالوين )5،000،000.00) درهم. وهي 
 (52222( مقسمة إلى خمسين ألف 
لكل  درهم   (122( مائة  بقيمة  سهم 
 52222 إلى   1 من  مرقمة   ، منها 
ومدفوع  بالكامل  فيها  مكتتب   ،
السيد  قبل  من  بالكامل  ومخصص 

اشبارت حسن.
على  ونص  الذي   :15 رقم  بند 
)املسيرون)  املسير  تعيين  وتم  ماولي: 
من قبل الشريك الوحيد أو ، في حالة 
وجود أكثر من شريك واحد ، من قبل 
الشركاء الذون وقررون بأغلبية ثالثة 
أرباع رأس املال لفترة محددة أو غير 
محددة في القرار. تتمتع اإلدارة تجاه 
األطراف الثالثة ، دون أي استثناء أو 
بأكبر الصالحيات للتصرف   ، تحفظ 
جميع  وتنفيذ  الشركة  عن   يابة 
األعمال املتعلقة بهدفها ، مع مراعاة 
القا ون  ومنحها  التي  الصالحيات 
بين  العالقات  للشركاء.في  صراحة 
بنفس  اإلدارة  تتمتع   ، الشركاء 
األطراف  بها  تتمتع  التي  الصالحيات 
إلى ذلك وفي هذه  باإلضافة  الثالثة. 
وجب تحدود شكل   ، التقارير  فسها 
الخاص  والتفويض  الشركة  توقيع 
التعيين  قرار  من خالل  للصالحيات 
تم تعيين السيد  الحق.  أو أي إجراء 
لفترة  للشركة  مدورا  حسن  شبارت 
غير محدودة. ستكون الشركة ملتزمة 
اإلدارات  بشكل صحيح تجاه جميع 
أو الشركات أو املؤسسات من خالل 
اشبارت  للسيد  الفريد  التوقيع 

حسن.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 778747.

22I

مكتب الجرودي

NOOR DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرودي

شارع 18  و بر رقم 24 الناضور ، 

62222، الناضور املغرب

NOOR DISTRIBUTION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الحسن االول رقم 152 62222 

الناضور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4449

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2221 ماي   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

بمقت�سى الجمع العام العادي تمت 

الشركة  حسابات  على  املصادقة 

للسنة املالية 2222

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

و   2222 تحويل الربح املحقق خالل 

 تاءج السنوات املاضية الى راسمال 

الشركة

على  ونص  الذي   :3 رقم  قرار 

الحساب  اعتماد  تحويل  ماولي: 

الى راسمال الشركة  الجاري للشركاء 

الى  درهم   4.622.222 من  لينتقت 

22.832.222 درهم

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ونص  الذي   :6 رقم  بند 

ماولي: السيد املنصوري عبد الواحد 

12.299.922 درهم السيد املنصوري 

حميد 12.732.122 درهم 

على  ونص  الذي   :7 رقم  بند 

ماولي: السيد املنصوري عبد الواحد 

املنصوري  السيد  حصة   122.999

حميد 127.321 حصة 

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 22 وو يو 

2221 تحت رقم 1143.

21I

Société marocaine de révision des comptes

BIGWISH NEGOCE
إعالن متعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139

 63 Boulevard de la Corniche ,

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139،

20000، CASABLANCA MAROC

BIGWISH NEGOCE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 557، 

تجزئة السكن األ يق، حي العمرية، 

شارع القدس، عين الشق، الدار 

البيضاء . - 22222  الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.424991

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

2222 تم اتخاذ  31 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

على اقتراح  بناًء   ، قرر الجمع العام 

اإلدارة، وفقا للنظام األسا�سي، الحل 

املبكر للشركة.

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

السيدة  تعيين  العام  الجمع  قرر 

لها  و  كمصفية،  الكنبو�سي  فريدة 

في جميع  للتصرف  أوسع صالحيات 

أو  اإلدارات  مع  سواء   ، الظروف 

البنوك أو األطراف الثالثة.

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

التصفية  مقر  تحدود  الشركاء  قرر 

تجزئة السكن  بالدار البيضاء،557، 

شارع القدس،  حي العمرية،  األ يق، 

عين الشق.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ونص على ماولي: 

لم وتم تغيير أي بند.
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باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 778749.
22I

Société marocaine de révision des comptes

DAAI NEGOCE
إعالن متعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139
 63 Boulevard de la Corniche ,
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139،
20000، CASABLANCA MAROC

DAAI NEGOCE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: مراكش، 
الطابق األر�سي إلقامة العزوزية 
457، العزوزية . مراكش 42172 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.124667

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 مارس   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
 : االجتماعية  الحصص  بيع  ماولي: 
السيد الداعي  قرر الشريك الوحيد، 
حصصه  كل  بيع  اللطيف،  عبد 
ذو  بدر،  الكبير  للسيد  االجتماعية، 
الجنسية املغربية و املزداد بتاريخ 12 
و الساكن  ببني مالل،   ،1978  و بر 
اوالد عياض  اوالد عطو،  ببني مالل، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  و 

I396421
على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 
الحالي  الشريك  استقالة  ماولي: 
السيد الداعي عبد اللطيف : استقال 
الداعي  السيد  الوحيد  الشريك 
عبد اللطيف من كل مهامه كمسير 

 .DAAI NEGOCE  لشركة

على  ونص  الذي   :3 رقم  قرار 
تعيين مسير جدود و تحدود  ماولي:  
الوحيد  الشريك  قرر   : صالحياته 
ذو  بدر،  الكبير  السيد  تعيين 
الجنسية املغربية و املزداد بتاريخ 12 
و الساكن  ببني مالل،   ،1978  و بر 
اوالد عياض  اوالد عطو،  ببني مالل، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  و 
الوحيد  املسير  بصفته   I396421

لفترة غير محددة
قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
الشريك  قرر   : االجتماعي  املقر   قل 
الوحيد  قل املقر االجتماعي للشركة 
إلى العنوان التالي : مراكش، رقم 19، 

املكتب، الطابق األول، حي الكرم. 
على  ونص  الذي   :5 رقم  قرار 
ماولي: التعدوالت الالحقة على النظام 
األسا�سي : قرر الشريك الوحيد تغيير 
القا ون  من   15 و  و7  و6   4 البنود 

األسا�سي.
على  ونص  الذي   :6 رقم  قرار 
 : األسا�سي  القا ون  تحيين  ماولي: 
قرر الشريك الوحيد تحيين القا ون 
 DAAI NEGOCE األسا�سي للشركة  
شركة ذات املسؤولية املحدودة، ذات 

الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :4 رقم  بند 
تحدد   : االجتماعي  املقر   : ماولي: 
 ،19 رقم   ، املقر االجتماعي بمراكش 
حي  الطابق األول العزوزية،  املكتب، 

الكرم. ما تبقى من البند لم وتغير.
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
: ساهم الشريك الوحيد  املساهمات 
مالية  بمساهمة  بدر  الكبير  السيد 

قدرها 122.222 درهم.
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي:  
رأس  وحدد   : االجتماعي  املال  رأس 
درهم   122.222 في  االجتماعي  املال 
1222 حصة اجتماعية  و املقسم إلى 

بقيمة 122 درهم للحصة الواحدة.
على  ونص  الذي   :15 رقم  بند 
تسمية، مدة، صالحية املسير  ماولي: 
كمسير  بدر  الكبير  السيد  تعيين   :
للشركة ملدة غير محدودة و تمنح له 

القا ون  في  له  املخولة  الصالحيات 
األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 123949.

24I

مكتب املهدي العلوي - محاسب معتمد -

جاسوركارد ش.ذ.م.م.  

JASURGARD SARL
إعالن متعدد القرارات

مكتب املهدي العلوي - محاسب 
معتمد -

13 شارع ولي العهد٬ الطابق الثاني٬ 
رقم 2 ص.ب. 35 ، 93222، تطوان 

املغرب
جاسوركارد ش.ذ.م.م.  

JASURGARD SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 
شفشاون، حي لوحة »ألف« - 

93222 تطوان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.16285

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2222 تم اتخاذ  21 ووليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
للشركة  االجتماعي  الهدف  تمدود 
جميع  في  املتاجرة  مجال  ليشمل 
املواد والقيام بجميع خدمات البناء 
عامة  وبصفة  والصيا ة  والترميم 

جميع املعامالت التجارية،
على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 
 15 تفويت  على  املصادقة  ماولي: 
حصة بالتساوي من السيد محمد بن 
الخمار احويط )5 حصص) والسيدة 
شريفة العماري )5 حصص) والسيدة 
لفائدة  حصص)   5( العمري  زهرة 

السيد هشام بن محمد احويط،
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
قبول استقالة مسير الشركة السيد 
محمد احويط وإبراء ذمته خالل فترة 

تسييره،

قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
تعيين السيد هشام بن محمد احويط 
ثالث  ملدة  للشركة  جدود  كمسير 

سنوات وتلتزم الشركة بإمضائه،
قرار رقم 5: الذي ونص على ماولي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
معتمد  ز قة  القلعة،  حي  املضيق، 
طريق  إلى تطوان،   48 ابن عباد رقم 

شفشاون، حي لوحة »ألف«
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

الهدف االجتماعي 
بند رقم 4: الذي ونص على ماولي: 

املقر االجتماعي للشركة 
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

املساهمات
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي:  

رأسمال الشركة 
على  ونص  الذي   :13 رقم  بند 

ماولي: مسيرون الشركة
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 1511.
25I

MOORISH

 NDIAGA BUSINESS
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال واقوت الطابق 5 شقة د 

، 22282، الدار البيضاء املغرب
 NDIAGA BUSINESS COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 412 شارع 
الزرقطوني إقامة حماد الطابق األول 

رقم 1   - 22222  الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   32
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املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.NDIAGA BUSINESS COMPANY

استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 
وتصدور مستحضرات التجميل.

 412  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حماد الطابق 
األول رقم 1   - 22222  الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  دواي  دواجا :  722 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   322   : السيدة فاسا اوا  

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)   السيد  دواي  دواجا 
السينيغال     12222 السينيغال 

السينيغال.
عنوا ه)ا)   اوا   فاسا  السيدة 
السينيغال     12222 السينيغال 

السينيغال.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)   السيد  دواي  دواجا 
السينيغال     12222 السينيغال 

السينيغال
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779537.
26I

KAMAR BENOUNA

AMAPAR  ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
AMAPAR  ش م م  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 1 ز قة 
دوبلياد  الطابق الرابع  - 22422 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.83283

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   24 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
القيمة  في  الزيادة  العام  الجمع  قرر 
 1.222 الى  درهم   122 من  االسمية 

درهم 
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
 1.222.222 من  راسمال  في  الزيادة 
عن  درهم   11.222.222 الى  درهم 

طريق الدفع النقدي 
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

قبول مساهم جدود 
قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 

تغيير البند السابع من القوا ين 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

راسمال
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 782536.
27I

POLYMERES GLOBE

POLYMERES GLOBE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

POLYMERES GLOBE
 LOT 19 LOTISSEMENT

 SAADI BD CHEFCHAOUNI Q
 I SIDI BERNOUSSI ، 20000،

. CASABLANCA
POLYMERES GLOBE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 19تجزئة 
السعدي شارع الشفشاوني سيدي 

البر و�سٍي   - - الدار البيضاء  ..
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.456277

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 فبراور 2221 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شارع  السعدي  »19تجزئة  من 

 -  - البر و�سٍي    الشفشاوني سيدي 

شارع   ،158« إلى   ». البيضاء   الدار 

أ فا الطابق الثالث - - الدار البيضاء   

.».

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 778373.

28I

CAF MAROC

TIZIRAN INOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

TIZIRAN INOX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اليمني اقامة الضحى II فال فلوري 

ز قة 61 رقم 31 - 92222 طنجة 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46677

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 أبريل 2221 تقرر إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت التسمية - و 

تجزئة اال دلس   82 الكائن بالعنوان 

 92222  - العوامة  الركايع  طريق 

طرف  من  املسير  و  املغرب  طنجة 

السيد)ة) احيتاف ادريس.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5153.

32I

MOORISH

AL HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال واقوت الطابق 5 شقة د 

، 22282، الدار البيضاء املغرب

AL HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 412 شارع 
الزرقطوني إقامة حماد الطابق األول 

رقم 1  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOLDING

الصيد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

والزراعة.

 412  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني إقامة حماد الطابق 

األول رقم 1  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الوراق   أحمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوا ه)ا)  الوراق   أحمد  السيد 

شقة   2 العباس طابق  ابو  ز قة   23

البيضاء   الدار    22222 بوركون    5

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  الوراق   أحمد  السيد 

شقة   2 العباس طابق  ابو  ز قة   23

البيضاء   الدار    22222 بوركون    5

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779997.

31I

STE SUD EST GESTION SARL

STE SELECAIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 26 العمارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52222، الرشيدوة 

املغرب

STE SELECAIT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

سيدي وحيى فركلة العلوية - 52622 

تنجداد املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7671

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 ماي 2221 تم رفع رأسمال 

 3.222.222« قدره  بمبلغ  الشركة 

درهم«   1.222.222« أي من  درهم« 

  : عن طريق  درهم«   4.222.222« إلى 

تقدوم حصص  قدوة أو عينية.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 262/2221.

32I

ائتما ية بيان حنان

KECH TECH INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ائتما ية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 42222، 

مراكش مراكش

KECH TECH INFO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزءة 

برادي3 عمارة 1الطابق االول 

رقم185  املغرب 42222 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.126275

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2221 أبريل   12 املؤرخ في 

ذات  شركة   KECH TECH INFO

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

تجزءة برادي3 عمارة 1الطابق االول 

مراكش   42222 املغرب  رقم185  

املغرب  تيجة لعدم املردوية.

و عين:

و  السعدوة  امين   السيد)ة) 

بن  عي�سى  اوت  دوار  عنوا ه)ا) 

ازيالل املغرب   42222 دريس ازيالل 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

تجزءة  وفي   2221 أبريل   12 بتاريخ 

االول  1الطابق  عمارة  برادي3 

مراكش   42222 مراكش  رقم185  

املغرب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124659.

33I

الشركة العقارية حا�سي راحمون

الشركة العقارية حا�سي راحمون
شركة املساهمة

تحويل الشكل القا وني للشركة
الشركة العقارية حا�سي راحمون

127ـ  129 ز قة األمير عبدالقادر ، 
22252، الدارالبيضاء املغرب

الشركة العقارية حا�سي راحمون 
شركة املساهمة

و عنوان مقرها االجتماعي 129ـ  127 
ز قة األمير عبد القادر - 22252  

الدارالبيضاء .
تحويل الشكل القا وني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.525325

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 دجنبر 2222 تم تحويل 
الشكل القا وني للشركة من »شركة 
املساهمة« إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782985.
34I

STE FICOPRO

AFNASSIMI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
AFNASSIMI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

بتجزئة املنزه 23 رقم 519 بوفكران  - 
52322 بوفكران  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFNASSIMI TRANS

- قل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير

-األشغال املختلفة         

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بتجزئة املنزه 23 رقم 519 بوفكران  - 

52322 بوفكران  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد افناني محمد  :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد افناني رضا 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  محمد   افناني  السيد 

ز قة 3 رقم 4 بلوك 21 حي تامومنت  

54222 خنيفرة املغرب.

عنوا ه)ا)  رضا  افناني  السيد 

رياض االسماعلية   2 483 شقة  رقم 

الشطر او  52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  محمد   افناني  السيد 

ز قة 3 رقم 4 بلوك 21 حي تامومنت  

54222 خنيفرة املغرب

عنوا ه)ا)  رضا  افناني  السيد 

رياض االسماعلية   2 483 شقة  رقم 

الشطر او  52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   28 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2643.

35I
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منازل بوسكورة

 MANAZIL  منازل بوسكورة
BOUSKOURA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

منازل بوسكورة
جنان بوسكورة فيال رقم 23 

بوسكورة  الدار البيضاء. ، 27182، 
الدار البيضاء. املغرب.

 MANAZIL  منازل بوسكورة
BOUSKOURA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 ز قة 
احمد توكي الطابق 2 الشقة 12 - 

22282 الدار البيضاء. املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524575
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MANAZIL بوسكورة   منازل 

.BOUSKOURA
 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION  IMMOBILIERE
ز قة   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  12 الشقة   2 الطابق  توكي  احمد 

22282 الدار البيضاء. املغرب..
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : السيد سعيد بن عطا هللا 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : مغفور  محمد   السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  عطا  بن  سعيد   السيد 
جنان بوسكورة فيال رقم  عنوا ه)ا) 

الدار البيضاء   27182 بوسكورة   23
املغرب.

مغفور عنوا ه)ا)  السيد محمد  
17 بوسكورة  1 فيال  جنان بوسكورة 
البيضاء  الدار   27182 النواصر. 

املغرب..
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
هللا  عطا  بن  سعيد   السيد 
جنان بوسكورة فيال رقم  عنوا ه)ا) 
الدار البيضاء   27182 بوسكورة   23

املغرب
مغفور عنوا ه)ا)  السيد محمد  
17 بوسكورة  1 فيال  جنان بوسكورة 
البيضاء  الدار   27182 النواصر. 

املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
36I

HORICOM

FRERE INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
FRERE INVESTISSEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطريق 

الرئي�سي فاس مكناس قرب ماريا كلم 
2 مهاوة - 52222 مكناس املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42279
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 وو يو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
1.222 حصة اجتماعية من  الصاط 
السيد  لفائدة   حصة   2.822 أصل 
وو يو   21 بتاريخ  لحبيب حسني  )ة) 

.2221
العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

1.222 حصة اجتماعية من  الصاط 
أصل 2.822 حصة لفائدة  السيد )ة) 
عبد الرحمان حسني بتاريخ 23 وو يو 

.2221
العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   422 الصاط 
السيد  لفائدة   حصة   2.822 أصل 
وو يو   21 بتاريخ  فاطمة حسني  )ة) 

.2221
النور  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   622 الصاط 
أصل 1.122 حصة لفائدة  السيد )ة) 
محمد حسني بتاريخ 21 وو يو 2221.
النور  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   422 الصاط 
أصل 1.122 حصة لفائدة  السيد )ة) 
أسماء حسني بتاريخ 21 وو يو 2221.
النور  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   122 الصاط 
أصل 1.122 حصة لفائدة  السيد )ة) 
وو يو   21 عبد الحميد حسني بتاريخ 

.2221
حارث الصاط  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   322
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.122
وو يو   21 عبد الحميد حسني بتاريخ 

.2221
حارث الصاط  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   422
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.122

حمزة حسني بتاريخ 21 وو يو 2221.
حارث الصاط  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   422
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.122
عمران حسني بتاريخ 23 وو يو 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2762.
37I

STE SUD EST GESTION SARL

STE SELECAIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 26 العمارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52222، الرشيدوة 

املغرب

STE SELECAIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

سيدي وحيى فركلة العلوية - 52622 

تنجداد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7671

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2221 ماي   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اوت  موحى  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   1.622 عراب 

السيد  12.222 حصة لفائدة   أصل 

ماي   25 كمال اوت عراب بتاريخ  )ة) 

.2221

اوت  موحى  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   1.822 عراب 

السيد  12.222 حصة لفائدة   أصل 

)ة) عبد السالم اوت عراب بتاريخ 25 

ماي 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

 23 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 262/2221.

38I

HORICOM

FRERE INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

FRERE INVESTISSEMENT   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطريق 

الرئي�سي فاس مكناس قرب ماريا كلم 

2 مهاوة - 52222 مكناس املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42279
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 وو يو 2221 تم تعيين 

مسير جدود للشركة السيد)ة) 
حسني عبد الرحمان كمسير وحيد 

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2762.
39I

CABINET CBA SARL

KEEN TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL
27 ز قة بابوم، طابق 3، شارع 

محمد الخامس ، 22252، الدار 
البيضاء املغرب

KEEN TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 147 ، 

شارع املقاومة ، إقامة أفا، الطابق 
2، الشقة 22  - 22252 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525439

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KEEN  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRAVAUX
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
البناء ، شراء و بيع جميع مواد البناء.
 ،  147  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع املقاومة ، إقامة أفا، الطابق 2، 
الدار البيضاء   22252  -   22 الشقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : لحنش  سمير  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سمير لحنش عنوا ه)ا) 17 
أزمور  بلمطحن  قاسم  سيدي  درب 

24122  أزمور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سمير لحنش عنوا ه)ا) 17 
أزمور  بلمطحن  قاسم  سيدي  درب 

24122  أزمور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781232.
42I

SMART SEWING WAYS - SARL AU

SMART SEWING WAYS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SMART SEWING WAYS - SARL
AU

 LOTISSEMENT DEROUA LOT
 N°225 ، 20240، DEROUA

Maroc
SMART SEWING WAYS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الدروة البقعة رقم 225 الطابق 
االول  - 26222 الدروة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMART SEWING WAYS
وكمن   : بإوجاز  الشركة  غرض 
سواء  للشركة،  االجتماعي  الغرض 
لحسابها  الخارج،  في  أو  املغرب  في 
في  الغير،  لحساب  أو   / و  الخاص 

األنشطة التالية:
املالبس  منتجات  تصنيع 
املالبس،  صناعة  التقليدوة، 
االستيراد،  البيع،  الشراء،  التسويق، 
تجارة األقمشة،  التوزيع،  التصدور، 
واملواد  املنتجات  الخام،  املواد 
بقطاع  املتعلقة  املهنية  واملعدات 

النسيج.
في  البيع  شراء،  تصنيع،  وباملثل، 
االستيراد  اإل تر ت،  عبر  أو  املتجر 
الجاهزة،  للمالبس  والتصدور 
املنتجات  املوضة،  إكسسوارات 
املنسوجات،  املواد الخام،  الجلدوة، 
وأي  التجميع  ملحقات  الجلود، 
وضرورية  مفيدة  أخرى  مواد 
منتجات  بيع  اإلبداعات.  لصنع 
الفنية،  املعارض  نشاط  املصممين، 
الصور،  معارض  األحداث،  تنظيم 
أو  الفنية  األعمال  املنحوتات، 

املسيرات.
بأي   ، املشاركة   ، أعم  وبشكل 
أو  الشركات  جميع  في   ، وسيلة 
التي  أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 
تكون  قد  والتي  إنشاؤها،  سيتم 
سيما  وال  الشركة،  لغرض  مرتبطة 
شركات جدودة أو  عن طريق إنشاء 
استرداد  أو  االكتتاب  أو  املساهمة 
األوراق املالية أو الحقوق االجتماعية 
أو اال دماج أو التحالف أو الشراكة 
املصالح  تجميع  أو  باملشاركة 
االقتصادوة أو إدارة اإلوجار، وجميع 
والصناعية  التجارية  املعامالت 
واملالية واملنقولة والعقارية املتعلقة 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
من  التي  أعاله،  املذكورة  باألنشطة 
شأنها تحقيق غرض الشركة ويساهم 

في تطويرها.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  .عنوان 
الدروة البقعة رقم 225 الطابق االول  

- 26222 الدروة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : الزيتو ية  اصر  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الزيتو ية  اصر عنوا ه)ا) 
سيدي  اودر  أوالد  العمامشة  دوار 
سطات   26222 املزامزة  العاودي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الزيتو ية  اصر عنوا ه)ا) 
سيدي  اودر  أوالد  العمامشة  دوار 
سطات   26222 املزامزة  العاودي 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2221 تحت رقم 695 و689.
41I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

MINA MODE
شركة التضامن

وفاة شريك

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
MINA MODE  شركة التضامن
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
الرباط، كم 7322، عين السبع - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.124439

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2221 تم اإلعالم  22 أبريل  املؤرخ في 
بوفاة الشريك محمد بورزيق و توزيع 
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لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2214 وناور   26 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 562   ، وهابي   امينة   السيد)ة) 
حصة .

 55   ، بورزيق   السيد)ة)  ادوة  
حصة .

 55   ، نسرين بورزيق   السيد)ة) 
حصة .

 129   ، واسين بورزيق   السيد)ة) 
حصة .

 55   ، واسمين بورزيق   السيد)ة) 
حصة .

 129   ، بورزيق   مراد  السيد)ة) 
حصة .

 55   ، فراولة بورزيق   السيد)ة) 
حصة .

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781274.
42I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

MINA MODE
شركة التضامن

تحويل الشكل القا وني للشركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
MINA MODE شركة التضامن
و عنوان مقرها االجتماعي طريق 
الرباط، كم 7322، عين السبع - 

22222 الدارالبيضاء .
تحويل الشكل القا وني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.124439

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2221 تم تحويل  22 أبريل  املؤرخ في 
الشكل القا وني للشركة من »شركة 
التضامن« إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781274.
43I

KHOUYI BADIA

 SOCIETE MAROCAINE DES
 SERVICES HI-TECH »SMSH«

SARL. AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

redouanezahri
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
 SOCIETE MAROCAINE DES
 SERVICES HI-TECH »SMSH«
SARL. AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

برقم 11 تجزئة زكرياء سبع عيون  - 
51222 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MAROCAINE DES
 SERVICES HI-TECH »SMSH«

.SARL. AU
تركيب   : بإوجاز  الشركة  غرض 
  - الري  أجهزة  بيع   – الري  أ ظمة 

االستيراد و التصدور.
متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
11 تجزئة زكرياء سبع عيون  -  برقم 

51222 الحاجب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : شحو  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  شحو  ادريس  السيد 

عيون  سبع  زكرياء  تجزئة   11 برقم 

الحاجب 51222 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  شحو  ادريس  السيد 

عيون  سبع  زكرياء  تجزئة   11 برقم 

الحاجب 51222 الحاجب املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   21 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2669.

45I

KHOUYI BADIA

 BATI-MKS DEUX« S.A.R.L«

au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

redouanezahri

 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب

 BATI-MKS DEUX« S.A.R.L au«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 122 

ز قة 14 حي االطلس 1   - 52222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
BATI-« : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MKS DEUX« S.A.R.L au
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

متنوعة,  االستيراد و التصدور.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 122 
 52222  -    1 حي االطلس   14 ز قة 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد ووسف احمادا  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ووسف احمادا  عنوا ه)ا) 
اقامة أووب تجزئة   1 21 شقة  م س 
 52222 االسماعيلية   رياض  طه 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ووسف احمادا  عنوا ه)ا) 
اقامة أووب تجزئة   1 21 شقة  م س 
 52222 االسماعيلية   رياض  طه 

مكناس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2563.
46I

KHOUYI BADIA

STRINS PLOMB« S.A.R.L au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

redouanezahri
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
 STRINS PLOMB« S.A.R.L au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
11, الطابق 2, العمارة 12, شارع 

القنيطرة املدونة الجدودة   - 52222 
مكناس املغرب



12901 الجريدة الرسميةعدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221) 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STRINS PLOMB« S.A.R.L au

أعمال    : بإوجاز  الشركة  غرض 

متنوعة – أعمال تركيب الكهرباء –

أعمال الترصيص .

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع   ,12 العمارة   ,2 الطابق   ,11

القنيطرة املدونة الجدودة   - 52222 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد جواد الطحطاح  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جواد الطحطاح  عنوا ه)ا)   

حي باب الصابة املنزل 31222 صفرو 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جواد الطحطاح  عنوا ه)ا)   

حي باب الصابة املنزل 31222 صفرو  

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   25 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2561.

47I

KHOUYI BADIA

 TRAVAU-MENUI  CONS«
S.A.R.L au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

redouanezahri
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
 TRAVAU-MENUI  CONS«

S.A.R.L au شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
11, الطابق 2, العمارة 12, شارع 

القنيطرة املدونة الجدودة   - 52222 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TRAVAU-MENUI  CONS«

.S.A.R.L au
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
متنوعة – أعمال جميع أ واع النجارة 

– أعمال الصباغة.
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع   ,12 العمارة   ,2 الطابق   ,11
القنيطرة املدونة الجدودة   - 52222 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد جواد الطحطاح  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جواد الطحطاح  عنوا ه)ا) 
حي باب الصابة املنزل  31222 صفرو 

مكناس.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جواد الطحطاح  عنوا ه)ا) 
حي باب الصابة املنزل  31222 صفرو 

مكناس
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2545.
48I

عبد الكريم الشلح

STE ABLASSE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح
حي املنصور الذهبي عمارة الناصيري 

، 16152، مشرع بلقصيري املغرب
STE ABLASSE TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
امغيطن سيدي علي بوجنون سيدي 
الكامل  - 16152 مشرع بلقصيري 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABLASSE TRANS
مقاول   -  : غرض الشركة بإوجاز 

 قل املستخدمين
أو  املختلفة  االشغال  مقاول   -

البناء
- مقاول مفاوض

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
امغيطن سيدي علي بوجنون سيدي 
بلقصيري  مشرع   16152  - الكامل  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

50.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 522   : السيد بولعجول  صر هللا 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  بولعجول  صر  السيد 
دوار امغيطن سيدي علي  عنوا ه)ا) 
 16152 الكامل   سيدي  بوجنون 

مشرع بلقصيري املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
هللا  بولعجول  صر  السيد 
دوار امغيطن سيدي علي  عنوا ه)ا) 
 16152 الكامل   سيدي  بوجنون 

مشرع بلقصيري املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

26 ماي 2221 تحت رقم 259.
49I

AM CONSULTING

BELAFI S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
BELAFI S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 35، ز قة 
طلوع الفجر، بوركون، - 22242 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
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.92359
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2221 ماي   21 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
بوركون،  الفجر،  طلوع  ز قة   ،35«
املغرب«  البيضاء  الدار   22242  -
الطابق   ، إقامة الباهية   ،2 »رقم  إلى 
ز قة   ،6 عمارة  املدخل ب،  السفلي، 
ادريس شباكو، عين بورجة، - 22322 

الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782912.

52I

SAMIR FIDUCIAIRE

ITTOUHSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
ITTOUHSA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن بضيعة تاغرسيفات، تجزئة 
اميزار، حي اليغران، - 52422 الريش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ITTOUHSA

االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 
املختلفة و البناء، كراء ادوات البناء، 

املتاجرة.
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة  تاغرسيفات،  بضيعة  الكائن 
اميزار، حي اليغران، - 52422 الريش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 342   : الحيان  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
332 حصة    : السيد علي الحيان 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 332   : الحيان  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم الحيان عنوا ه)ا) 
الريش   52422 قصر بوغنافر الريش 

مكناس.
عنوا ه)ا)  الحيان  علي  السيد 
الريش   52422 قصر بوغنافر الريش 

مكناس.
عنوا ه)ا)  الحيان  سعيد  السيد 
الريش   52422 قصر بوغنافر الريش 

مكناس.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم الحيان عنوا ه)ا) 
الريش   52422 قصر بوغنافر الريش 

مكناس
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  االبتدائية بميدلت  

2221 تحت رقم 125.
51I

SOMADINCO

 MOROCCAN RECYCLING
PLATFORMS

مجموعة ذات النفع االقتصادي
تأسيس شركة

SOMADINCO
إقامة ماجورل عمارة B رقم2 

حي القدس البر و�سي ، 22612، 

الدارالبيضاء املغرب
 MOROCCAN RECYCLING

PLATFORMS مجموعة ذات النفع 
االقتصادي

وعنوان مقرها اإلجتماعي  مركز فرز 
وإعادة تدوير النفاوات شارع البنا 
ح.ص سيدي البر و�سي - 22622 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس مجموعة ذات النفع 

االقتصادي 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22222
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   11
النفع  ذات  ملجموعة  األسا�سي 

االقتصادي باملميزات التالية:
ذات  مجموعة   : الشركة  شكل 

النفع االقتصادي.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MOROCCAN RECYCLING

.PLATFORMS
معالجة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

النفاوات.
مركز    : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع  النفاوات  تدوير  وإعادة  فرز 
 - البر و�سي  سيدي  ح.ص  البنا 

22622 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.422.222 درهم، مقسم كالتالي:
  AFRICAIN TIGER : الشركة 
درهم   122 بقيمة  حصة   12.222

للحصة .
 ASSOCIATION الشركة 
 122 بقيمة   TATMINE : 12222

درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 AFRICAIN TIGER الشركة 
 111 تجزئة   12.622 كلم  عنوا ه)ا)  
البر و�سي  سيدي  ح.ص   3 محل 

22622 الدارالبيضاء املغرب.
 ASSOCIATION الشركة 
فرز  مركز  عنوا ه)ا)    TATMINE

البنا  شارع  النفاوات  تدوير  وإعادة 
 22622 البر و�سي  سيدي  ح.ص 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 PREFECTURE SIDI السيد 
سيدي  عنوا ه)ا)    BERNOUSSI
الدارالبيضاء   22622 البر و�سي 

املغرب
 AFRICAIN TIGER السيد 
 111 تجزئة   12.622 كلم  عنوا ه)ا)  
البر و�سي  سيدي  ح.ص   3 محل 

22622 الدارالبيضاء املغرب
 ASSOCIATION السيد 
فرز  مركز  عنوا ه)ا)    TATMINE
البنا  شارع  النفاوات  تدوير  وإعادة 
 22622 البر و�سي  سيدي  ح.ص 

الدارالبيضاء املغرب
 - بتاريخ  تم اإلوداع القا وني ب-  

تحت رقم -.
53I

Ste ORIENTAL AUDIT

 SOCIETE AB GREEN
DOMAINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC
 SOCIETE AB GREEN DOMAINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

الكوثر رقم 133 طريق تازة - 62222 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وناور   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE AB GREEN DOMAINE

مسير   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
أعمال في إدارة العمليات التجاريةأو 

الصناعية أو الزراعية للخدمة
املد ية أو العسكرية

 - تاجر جملةلألعالف 
- تاجر جملة للفواكه والخضروات 

الطازجة. .
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 62222 133 طريق تازة -  الكوثر رقم 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : ليلى  املختاري  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  ليلى  املختاري  السيدة 
 22 البسمةرقم  ز قة  العرفان  حي 

62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  ليلى  املختاري  السيدة 
 22 البسمةرقم  ز قة  العرفان  حي 

62222 وجدة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
فبراور   29 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 474.
54I

Sacofi

MINDSTOCK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc

MINDSTOCK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 

ز قة سبتة طابق االر�سي رامي 
رقم 8 الدارالبيضاء - 22122 

CASABLANCA املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.394683

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   25 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    MINDSTOCK
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
اإلجتماعي 7 ز قة سبتة طابق االر�سي 
 22122  - الدارالبيضاء   8 رامي رقم 
 : ل  املغرب  تيجة   CASABLANCA

ودي.
 7 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رامي  االر�سي  طابق  سبتة  ز قة 
 22122  - الدارالبيضاء   8 رقم 

CASABLANCA املغرب. 
و عين:

 BELL  JAHEED ARICE (السيد)ة
هولندا  هولندا  هولندا  عنوا ه)ا)  و 

هوال دا كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782611.
55I

COMPTAFFAIRES

 CRISTALLERIE EGGERMAN
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 CRISTALLERIE EGGERMAN
MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 425 طريق 
محمد 6 الطابق الخامس شقة ج س 

اش - 22222 الداراليضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15253

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تحويل   تم    2221 ماي   26 املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق   6 محمد  طريق   425« من 
 22222  - الخامس شقة ج س اش 
»الياقوت  إلى  املغرب«  الداراليضاء 
عمارة 71 الطابق الثالث شقة رقم 8 

- 26222 سيدي رحال  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2221 تحت رقم 693.

56I

NEW CHALLENGE CONSULTING

 NEW CHALLENGE«
CONSULTING »N2C

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

186 شارع ابراهيم الروداني حي 
الهدى ، 25222، خريبكة املغرب

 NEW CHALLENGE«
CONSULTING »N2C شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 186 شارع 
ابراهيم الروداني حي الهدى - 25222 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7247

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 
11 ماي 2221 تم إعداد القا ون 
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NEW« : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
 CHALLENGE CONSULTING

.»N2C
غرض الشركة بإوجاز : الستشارة 

و التدبير و التوطين.
 186  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - شارع ابراهيم الروداني حي الهدى 

25222 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : لعوبي  ووسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  لعوبي  ووسف  السيد 
خريبكة   25222 سباتة  حي   25

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  لعوبي  ووسف  السيد 
25 حي سباتة 25222 خريبكة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   11 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2221 تحت رقم 232.
57I

الجعفري واسين

DYNAMIC FOODS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الجعفري واسين
قطاع 5، إقامة العدل، شقة 4، حي 

الرياض ، 92222، الرباط املغرب
DYNAMIC FOODS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 ، 
شارع ولي العهد، مركز ا ريا، الطابق 
السفلي، مكتب 13   - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115761
 22 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DYNAMIC FOODS SARL
تعبئة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتغليف للفواكه والخضروات.
 ،  183  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  شارع ولي العهد، مركز ا ريا، 
السفلي، مكتب 13   - 92222 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : السيد عبد العزيز السغروشني 
522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
 522   : اسريفي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السغروشني  العزيز  عبد  السيد 
مربيا  اال دلس  رياض  عنوا ه)ا) 
الرياض  حي   7 الشقة   62 عمارة   4

12122 الرباط املغرب.
السيد محمد اسريفي عنوا ه)ا) 9 
ز قة البريير طابق 4 شقة 28 بوركون 

22242 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اسريفي عنوا ه)ا) 9 
ز قة البريير طابق 4 شقة 28 بوركون 

22242 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 241762.
58I

مكتب الصابري

ZYLAS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الصابري
شارع مولي إسماعيل ز قة أكدور 
أبراج طنجة بلوك1الطابق الثالث 
رقم29 طنجة ، 92222، طنجة 

املغرب
ZYLAS TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
اململكة العربية السعودوة اقامة 

العزيزية الطابق 3 رقم 22 - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116721

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZYLAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TRANS
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
وكيل  قل   ، املحلي والدولي للبضائع 

املغرب واستيراد - تصدور..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة  السعودوة  العربية  اململكة 
 92222 - 22 3 رقم  العزيزية الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الوردودي    عبداللطيف  السيد 
درهم   1.222 بقيمة  حصة   122   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الوردودي    عبداللطيف  السيد 
عنوا ه)ا) مبروكة ز قة كاطالو يا رقم 

1  92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الوردودي    عبداللطيف  السيد 
عنوا ه)ا) مبروكة ز قة كاطالو يا رقم 

1  92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 4826.
62I

RAISON CONSEIL

STE BOYAUDERIE LAC MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC
 STE BOYAUDERIE LAC MED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
قطعة 274 الحي الصناعي حي النماء 
بنسودة فاس. - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOYAUDERIE LAC MED
تجهيز   : بإوجاز  الشركة  غرض 
للتصنيع،بائع  واعدادها  املصارين 
االستراد  تجارة  ومارس  وسيط  أو 
جميع  عامة  والتصدور،وبصفة 
 ، الصناعية   ، التجارية  العمليات 
العقارية و الغير العقارية     ، املالية 

املرتبطة بالهدف املشار إليه أعاله..
محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
قطعة 274 الحي الصناعي حي النماء 
بنسودة فاس. - 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : محمد  لشقر  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  محمد  لشقر  السيد 
55أ األ دلس عين  الجنان1 فيال رقم 
الشقف موالي يعقوب فاس. 32222 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  محمد  لشقر  السيد 
55أ األ دلس عين  الجنان1 فيال رقم 
الشقف موالي يعقوب فاس. 32222 

فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2668.
61I

FLASH ECONOMIE

PUOEM N PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

PUOEM N PRINT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة، 

رأسمالها 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : طريق الجدودة، 
كلم 12، دوار الخير، ليساسفة 3، 
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 قل املقر األجتماعي

بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب    -  1

19/24/2221، قرر املساهمون :

للشركة  االجتماعي  املقر  -  قل 

دوار   ،12 كلم  : طريق الجدودة،  من 

الخير، ليساسفة 3، الدار البيضاء

الزوبير،   ،65E إقامة شامة   : إلى 

ليساسفة – الدار البيضاء

و بناءا على دلك تم تعدول املادة 4 

من القا ون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القا وني  تم اإلوداع   –  2

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   ‚2221 وو يو   23 في  بالبيضاء 

رقم 781257
من أجل اإلوجاز و البيان

62I

FLASH ECONOMIE

ISOPLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ISOPLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها 122.222

مقرها االجتماعي كلم 11 طريق 

مدوو ة الدار البيضاء

RC 483125

بمقت�سى القرار االستثنائي املؤرخ 

الشريك  قرر   2221 ماي   25 بتاريخ 

الوحيد للشركة ما ولي :

بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

إلى   122.222 222.222 أي من مبلغ 

 2222 إنشاء  خالل  من   322.222

درهم   122 بقيمة  جدودة  حصة 

مكتتبة بالكامل و مدفوعة من قبل 

الشريك الوحيد السيد محسن حدي 

التي تحتفظ  املدونة  الذمم  بتحويل 

بها على الشركة إلى حصص.

من   27 و   26 الفصل  تعدول 

النظام األسا�سي للشركة

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 22227.
63I

KPI TELECOM

KPI TELECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

KPI TELECOM
وجدة ابن رشد عمارة املهندسين 
الطابق السادس رقم أ ، 62222، 

وجدة املغرب
KPI TELECOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 Oujda,Ibnou Rochd place du
 marché imm Al mohandissine
.N°6 étage - 60000 oujda Maroc

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27979
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 ووليوز 2222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 Oujda,Ibnou Rochd place du«
 marché imm Al mohandissine
 »N°6 étage - 60000 oujda Maroc
 Oujda,79 et 87 Bd derfoufi 4« إلى

.»étage - 60000 oujda  Maroc
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
مارس   29 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 834.
65I

fidomek

SOCIETE T.B.G.C D›oriental
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE T.B.G.C D›oriental
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
16 الطابق 7 شقة 13 عبد املومن 
املوحدي  مكناس 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53427
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE T.B.G.C D’oriental
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املتنوعة
 قل البضائع لحساب الغير 

التجارة.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عبد املومن   13 شقة   7 الطابق   16
مكناس   52222 مكناس  املوحدي  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.242.222 درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : املطي�سي  انس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
املطي�سي  العزيز  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
االت   3  : املطي�سي  انس  السيد   
بقيمة  حصة   12222 بعدد  الحفر 

122 درهم.
 3   : السيد عبد العزيز املطي�سي 
حصة   12222 بعدد  الحفر  االت 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  املطي�سي  انس  السيد 
بوفكران    468 رقم   2 املنزه  تجزئة 

52222 الحاجب املغرب.

املطي�سي  العزيز  عبد  السيد 

عنوا ه)ا) محطة بنزون موبيل طريق 

ازرو  52222 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  املطي�سي  انس  السيد 
بوفكران    468 رقم   2 املنزه  تجزئة 

52222 الحاجب املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2714.

66I

Soft finances sarl

FILAGREEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Soft finances sarl

شارع بئر أ زران عمارة زينب رقم 4 ، 

16222، سيدي قاسم الغرب

FILAGREEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 N°13 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 RESIDENCE PETIT JEAN N°51

 NOUVEAU QUARTIER  - 16000

سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FILAGREEN

تسيير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الضيعات الفالحية.
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 N°13  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 RESIDENCE PETIT JEAN N°51
 NOUVEAU QUARTIER  - 16222

سيدي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  صرالدون احمد :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  صرالدون احمد عنوا ه)ا) 
جنان  اقامة   12 شقة   23 عمارة 
 12122 1 اضافي  النهضة حي النهضة 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  صرالدون احمد عنوا ه)ا) 
12 اقامة جنان النهضة حي النهضة 1 

اضافي 12122 الرباط املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

وو يو 2221 تحت رقم 151.
67I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

GERAR REAL  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
Gerar Real  SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 79 شارع 
11 املجد تجزئة  584   محل رقم 1 
طنجة طنجة 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
112921

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وناور   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Gerar  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Real  SARL
و  ا تاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 
توزيع املنتجا ت من اجل بناء وتيهيء 

املباني بشكل نهائي 
اعمال  ومختلف  عقاري  منعش 

الهندسة املد ية
79 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 1 584   محل رقم  11 املجد تجزئة  
طنجة طنجة 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : السيد جرار احمد  
بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد جرار خاليد 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  احمد  جرار  السيد 
هولندا  3222 روتردام هولندا .

عنوا ه)ا)  خاليد  جرار  السيد 
تطوان     94 رقم  القنطرة  شارع 

93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  احمد  جرار  السيد 

هولندا  3222 روتردام هولندا
عنوا ه)ا)  خاليد  جرار  السيد 
تطوان    94 رقم  القنطرة  شارع 

93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
فبراور   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 239237.

68I

EL OUARRAD AZIZ

JALAMA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a
 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc
JALAMA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12 

سجلماسة الجزء 11 كاميليا مكناس 
مكناس 52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53455
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JALAMA INVEST
اإلنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري
األشغال املختلفة أو البناء

التصدور و األستيراد.
 12 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
سجلماسة الجزء 11 كاميليا مكناس 

مكناس 52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد اللطيف جابري :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : لعبيدي  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
جابري  اللطيف  عبد  السيد 
تجزئة   2 قطاع   21 رقم  عنوا ه)ا) 

قرطبة 52222 مكناس املغرب.

عنوا ه)ا)  لعبيدي  أحمد  السيد 
 52222 كاميليا  سجلماسة   32

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
جابري  اللطيف  عبد  السيد 
تجزئة   2 قطاع   21 رقم  عنوا ه)ا) 

قرطبة 52222 مكناس املغرب
عنوا ه)ا)  لعبيدي  أحمد  السيد 
 52222 كاميليا  سجلماسة   32

مكناس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2751.
69I

NEW CHALLENGE CONSULTING

AVICOL KHOURIBGA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

186 شارع ابراهيم الروداني حي 
الهدى ، 25222، خريبكة املغرب

AVICOL KHOURIBGA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  موطن 
ب186 شارع ابراهيم الروداني حي 

الهدى - 25222 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AVICOL KHOURIBGA
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تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
السلع.

موطن    : املقر االجتماعي  عنوان 
حي  الروداني  ابراهيم  شارع  ب186 

الهدى - 25222 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : العاوني  عمر  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  العاوني  عمر  السيد 
22 حي الزيتون  23 الشطر  22 بلوك 

25222 خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  العاوني  عمر  السيد 
22 حي الزيتون  23 الشطر  22 بلوك 

املغرب خريبكة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2221 تحت رقم 255.

72I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

MUSOAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52422، الريش 

املغرب
MUSOAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

اسروتو جماعة سيدي عياد الريش   
- 52422 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2753

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 26 
مارس 2221 تم إعداد القا ون 
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MUSOAT
االستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 
و التصدور، األشغال املختلفة، كراء 

اآلليات.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اسروتو جماعة سيدي عياد الريش   

- 52422 الريش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : مصطفى   ابراهيم  بن  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفى   ابراهيم  بن  السيد 
 22 ز قة بني مالل حي   17 عنوا ه)ا) 
غشت الريش   52422 الريش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى   ابراهيم  بن  السيد 
 22 ز قة بني مالل حي   17 عنوا ه)ا) 
غشت الريش   52422 الريش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  بميدلت   االبتدائية 

2221 تحت رقم 131.
71I

شارماكو

جاد فاكتوري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شارماكو
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندس مدخل أ 8-7 ، 

42212، مراكش املغرب
جاد فاكتوري شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
عبد الكريم الخطابي و شارع عالل 

الفا�سي عين حميدة 2 عمارة 6 متجر 
رقم 2 - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.121587
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 28 مارس  املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية املحدودة جاد 
 12.222 رأسمالها  مبلغ  فاكتوري  
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
الخطابي و شارع  الكريم  شارع عبد 
عالل الفا�سي عين حميدة 2 عمارة 6 
متجر رقم 2 - 42222 مراكش املغرب 
 تيجة ل : االزمة االقتصادوة الحالية.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املنطقة السياحية    128 الفتح رقم 

اكدال - 42222 مراكش املغرب. 
و عين:

السيد)ة) جاد   رشيد و عنوا ه)ا) 
املنطقة    128 رقم  الفتح  تجزئة 
مراكش   42222 اكدال  السياحية 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124682.
73I

EL OUARRAD AZIZ

COGEHAS TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a
 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc
COGEHAS TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة أبو 
حسن املريني إقامة أميرة 2 شقة 25 
م.ج مكناس مكناس 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2222 شتنبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COGEHAS TRAV
األشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة أو البناء.
ز قة أبو   : عنوان املقر االجتماعي 
 25 2 شقة  حسن املريني إقامة أميرة 
م.ج مكناس مكناس 52222 مكناس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : حتيم  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد حتيم عنوا ه)ا) رقم 
36 تجزئة الركراكي عين اعتيق تمارة 

12223 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد حتيم عنوا ه)ا) رقم 
36 تجزئة الركراكي عين اعتيق تمارة 

12223 تمارة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
شتنبر   21 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 2835.
74I
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DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

LOS COMPOS
إعالن متعدد القرارات

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
LOS COMPOS  »شركة  

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

سمية، االقامة 82، الطابق 
4، الشقة 16، بامليي - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.389861

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 مارس   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
إفادة السيد بوقنوف سعيد ببيع   .1

922 سهم لشركة واب هولدن
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
سعيد  بوقنوف  السيد  مهام  انهاء 
كمتصرف بالشركة  وتعيين خلفا له 
السيد زيدوني فؤاد كمتصرف جدود.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
املعدل  األسا�سي  النظام  اعتماد   .3

للشركة.
بند رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
اإلجراءات  لتنفيذ  الصالحيات   .4

الشكلية
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781295.
76I

BRIGHTEN CONSULTING

 PRECISE LABEL AND PAPER
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

BRIGHTEN CONSULTING

99 بيير بار ت الطابق 25 رقم ،12 ، 
22222، الدار آلبيضاء املغرب

 PRECISE LABEL AND PAPER
MOROCCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة رقم  
6 - 22222 الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.525121
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 مارس 2222 تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
 PRECISE LABEL AND PAPER
شارع   46 بالعنوان  الكائن  و   LLP
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة رقم  
املغرب  البيضاء  الدار   22222  -  6
بيمال  السيد)ة)  من طرف  املسير  و 

ا ا تاراي ميهتا.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782752.
78I

FAD CONSULTING

بوركراك ألي
إعالن متعدد القرارات

FAD CONSULTING
  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC

بوركراك ألي »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

املستقبل ز قة 46 الرقم 11 سيدي 
معروف الدار البيضاء - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.388525

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   26 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
ماولي: تفويت السيدة بشرى مروض 
مزدادة   ، مغربية  جنسية  من 
بالبيضاء،   22/21/1977 بتاريخ 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحاملة 
والقاطنة ب:  ب. ك143445  عدد   
كاليفور يا   ،24 رقم  تينميل  ممر 
محمد  للسيد  البيضاء  الدار 
مزداد  الجنسية،  مغربي   ، فداني 
والحامل  بتاريخ21/21/1958 
عدد   الوطنية  التعريف  لبطاقة 
الف حصة اجتماعية  ب.632655  

من أصل 1222 حصة 
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
سيدي  الهواري  السادة  إستقالة 
مهامهما  من  صالح  ومحمد  أمين 
السيد  وتعيين  للشركة  كمسيرون 
الجنسية،  مغربي   ، فداني  محمد 
والحامل  مزداد بتاريخ21/21/1958 
عدد   الوطنية  التعريف  لبطاقة 
ب.632655  مسيرا وحيدا وملدة غير 

محددة
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
من  للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
 11 الرقم   46 ز قة  املستقبل  حي 
22 ز قة  سيدي معروف البيضاء إلى 
 3 الطابق  حسام  فضاء  الروي�سي 
الرقم 5 حي بوسيجور طريق الجدودة 

الحي الحسني الدار البيضاء
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
 22 حدد املقر اإلجتماعي للشركة ب: 
ز قة الروي�سي فضاء حسام الطابق 3 
الرقم 5 حي بوسيجور طريق الجدودة 

الحي الحسني الدار البيضاء
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781294.
79I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

NOUHA FASHION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

NOUHA FASHION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي املجد، 

اقامة الفجر، املجوعة C، عمارة 

E، الطابق األر�سي، محل رقم 7 - 

92282 طنجة املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.112881

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 ماي 2221 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة وهو:

DIMYA، حسب الشهادة السلبية 

 11 بتاريخ  املؤرخة   2352572 رقم 

ماي 2221. 

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

وو يو   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

من السجل   5143 تحت رقم   2221

الترتيبي.

82I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

YAB INVEST
إعالن متعدد القرارات

 DICKSSON BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23

 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

YAB INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 39، شارع 

اللة واقوت، الطابق 5، الشقة د - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.352779

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2221 مارس   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
سهم من   522 املوافقة على تحويل 
الى  سعيد  بوقنوف  السيد  اسهم 

شركة واب هولدن
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
املعدل  األسا�سي  النظام  اعتماد 

للشركة.
بند رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

الشكليات والصالحيات
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781298.

81I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

 WORKS QUALITY
وركس كليتي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56
90000، Tanger Maroc

WORKS QUALITY وركس كليتي 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 

تارودا ت مجمع أبراج طنجة بـلوك 
6 مكتب رقم 13 مكرر طنجة طنجة 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117237

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

WORKS QUALITY وركس كليتي.
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
أخرى متخصصة - التجارة - التجهيز 
الزليج  واشغال  الهيكلة  وإعادة 

واألملنيوم.
ز قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بـلوك  أبراج طنجة  تارودا ت مجمع 
6 مكتب رقم 13 مكرر طنجة طنجة 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد ملعلم :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  ملعلم  رشيد  السيد 
الخالق  عبد  ز قة   1 اإلدريسية  حي 
طنجة   92222  24 رقم  الطريس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  ملعلم  رشيد  السيد 
الخالق  عبد  ز قة   1 اإلدريسية  حي 
طنجة   92222  24 رقم  الطريس 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5168.
82I

fidulimar

FAEL PRINTER  SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
fidulimar

 N°22 RUE TAZA HAY  EL
 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
FAEL PRINTER  SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
بناجي  غسات - 45222 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FAEL  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PRINTER  SARL AU
غرض الشركة بإوجاز : بائع لوازع 

املكاتب 
بائع لوازم و معدات االعالميات
الخياطة العصرية و التقليدوة.

زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ورزازات   45222  - غسات  بناجي  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الحسين  بولعياط  :  252 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 252   : السائح  فاطمة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
بولعياط   الحسين   السيد 
اكنيون  اغنسلن  دوار  عنوا ه)ا) 

45322 تنغير املغرب.
السيدة فاطمة السائح عنوا ه)ا) 
اوت كضيف حدائق ورزازات عمارة 
6 الشقة 22 45222 ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بولعياط   الحسين   السيد 
اكنيون  اغنسلن  دوار  عنوا ه)ا) 

45322 تنغير املغرب
السيدة فاطمة السائح عنوا ه)ا) 
اوت كضيف حدائق ورزازات عمارة 
6 الشقة 22 45222 ورزازات املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   22 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

2221 تحت رقم 554.
83I

LK CONSULTING SARL

GEURRYCHEF SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93222، تطوان املغرب
GEURRYCHEF SARL.AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
حلوان ز قة سرور رقم 23  - 93222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GEURRYCHEF SARL.AU
غرض الشركة بإوجاز : االستراد.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حلوان ز قة سرور رقم 23  - 93222 

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد بداديش محمد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بداديش محمد عنوا ه)ا) 
  23 رقم  سرور  ز قة  حلوان  شارع 

93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بداديش محمد عنوا ه)ا) 
  23 رقم  سرور  ز قة  حلوان  شارع 

93222 تطوان املغرب
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باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2221 تحت رقم 1319.

84I

خبرة  الشرق

DISTRI LAIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

خبرة  الشرق
49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدونة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدونة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
DISTRI LAIT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة تقع 
بشارع البكاي لهبيل إقامة رياض 
املدونة الطابق األول الشقة رقم 
3 رقم 49 بركان. - 63322 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DISTRI LAIT
توزيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

منتوجات االلبان.
عنوان املقر االجتماعي : شقة تقع 
رياض  إقامة  لهبيل  البكاي  بشارع 
رقم  الشقة  األول  الطابق  املدونة 
بركان   63322  - بركان.   49 رقم   3

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 DISTRI LAIT :  1.222 الشركة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : محمد  جرودي  السيد 
بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  السيد جرودي محمد 
بركان   63322 بركان   3 الرامي  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  السيد جرودي محمد 
بركان   63322 بركان   3 الرامي  حي 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 312/2221.
85I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

MY FOODY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
MY FOODY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59، شارع 

الزرقطوني، إقامة الزهور، رقم 
24 الطابق الثامن  - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2221 تقرر إنشاء  17 ماي  املؤرخ في 
 MY فرع  تابع للشركة  تحت التسمية
إقامة  بالعنوان  الكائن  و   FOODY

املنصورية  جماعة  بيتش  سانسيت 
بنسليمان املغرب و املسير   13222  -

من طرف السيد)ة) عاللي فؤاد.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 318.

86I

أوت واعزيق كاش

أيت واعزيق كاش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أوت واعزيق كاش
إقامة باب منصور املحل التجاري 

رقم 19 العزوزية ، 42172، مراكش 
املغرب

أوت واعزيق كاش شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

باب منصور املحل التجاري رقم 19 
العزوزية - 42172 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أوت   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

واعزيق كاش.
تحويل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األموال وإستخالص الفواتير.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 19 باب منصور املحل التجاري رقم 

العزوزية - 42172 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : زاود  الخدوم  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  الخدوم  زاود  السيد 
النخيل  حدائق  البهجة  مجموعة 
مراكش   42222 الشمالي  النخيل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  عميري  السيدة  زهة 
زاكورة   47723 دوار أجمو أوت والل 

Maroc
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124619.

87I

خبرة  الشرق

TALOTIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

خبرة  الشرق
49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدونة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدونة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
TALOTIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 شقة تقع 
بالطابق االول ز قة تلسين حي ملوية 

بركان - 63322 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7821
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TALOTIS
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شقة   1  : عنوان املقر االجتماعي 
حي  تلسين  ز قة  االول  بالطابق  تقع 

ملوية بركان - 63322 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشركة TALOTIS :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 السيد املهدي طالب : 522 بقيمة 

122 درهم.
 522  : احشوش  احمد  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  طالب  املهدي  السيد 
املسيرة  حي   34 رقم  واد كيس  ز قة 

بركان 63322 بركان املغرب.
السيد احمد احشوش عنوا ه)ا) 
الطابق  الرزاق  عبد  علي  ز قة   45
البيضاء  الدار  املعارف   5 الشقة   2

63322 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  طالب  املهدي  السيد 
املسيرة  حي   34 رقم  واد كيس  ز قة 

بركان 63322 بركان املغرب
السيد احمد احشوش عنوا ه)ا) 
الطابق  الرزاق  عبد  علي  ز قة   45
البيضاء  الدار  املعارف   5 الشقة   2

63322 بركان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 329/2221.
88I

WAROD CONTA SARL

HL SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

WAROD CONTA SARL

34 شارع اململكة العربية السعودوة 

قطعة رقم 58 الطابق الثاني رقم 26 

طنجة ، TANGER ،92222 املغرب

HL SERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

 AV وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ROUYAUME ARABIE SAOUDIE

 LOT 58 ETAGE 3 N 7 - 90000

.TANGER-ASSILAH MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83243

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2221 أبريل   28 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد HL SERVICE  مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

 AV ROUYAUME مقرها اإلجتماعي 

 ARABIE SAOUDIE LOT 58

ETAGE 3 N 7 - 92222 TANGER-

ASSILAH MAROC  تيجة ل : عدم 

تحقيق الهدف الذي انشأت

الجله.

 AV ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 ROUYAUME ARABIE SAOUDIE

 LOT 58 ETAGE 3 N 7 - 92222

 .TANGER-ASSILAH MAROC

و عين:

و  االدري�سي  سعيد   السيد)ة) 

حي  اثروكوت  ز قة   57 عنوا ه)ا) 

الحسيمة   32222 عابد   سيدي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 4281.

89I

CONSSEIL FISCAL REMALI

صفاء كوف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSSEIL FISCAL REMALI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
صفاء كوف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 19 
حي 1 دوار بوجدود توالل مكناس - 

52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53429
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
صفاء   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

كوف.
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
التجارة          
اعمال البناء.

عنوان املقر االجتماعي : الرقم 19 
 - دوار بوجدود توالل مكناس   1 حي 

52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد صفري :  522 حصة 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .
 522   : الغوفي   محمد  السيد 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .
 السيد سعيد صفري : 522 بقيمة 

52.222 درهم.
السيد محمد الغوفي  : 522 بقيمة 

52.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  صفري  سعيد  السيد 
هارون  ز قة   14 شقة  اكلرم  اقامة 
الرشيد م.ج مكناس 52222 مكناس 

املغرب.
عنوا ه)ا)  الغوفي   السيد محمد 
الشقة 24 الطابق 22 مرجان 21 رقم 

64 مكناس 52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  صفري  سعيد  السيد 
هارون  ز قة   14 شقة  اكلرم  اقامة 
الرشيد م.ج مكناس 52222 مكناس 

املغرب
عنوا ه)ا)  الغوفي   السيد محمد 
الشقة 24 الطابق 22 مرجان 21 رقم 

64 مكناس 52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2677.
92I

zakaria gestion snc 

HIGHTECH KHEMI7   SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

 HIGHTECH KHEMI7   SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة املنى 
رقم 26 ز قة  16   وفمبر الخميسات 

- 15222 الخميسات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29285
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 



عدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221)الجريدة الرسمية   12912

.HIGHTECH KHEMI7   SARL
غرض الشركة بإوجاز : برمجة

أجهزة  وصيا ة  وبيع  شراء 
الكمبيوتر

تركيب الطاقة املتجددة
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
16   وفمبر  ز قة    26 رقم  املنى 
الخميسات   15222  - الخميسات 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
باحسو ووسف عنوا ه)ا)  السيد 
بنكيران   حي  بلحسين  القبطان  ز قة 

15222 الخميسات املغرب.
عنوا ه)ا)  كمال  اصناوبي  السيد 
ز قة عمر بن الخطاب حي السالم   5

15222 الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
باحسو ووسف عنوا ه)ا)  السيد 
بنكيران   حي  بلحسين  القبطان  ز قة 

15222 الخميسات املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 482.

91I

TIFIEE & CO

TIFIEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TIFIEE & CO
12 ز قة الحرية الطابق 3 رقم 5 ، 

22122، الدار البيضاء املغرب
TIFIEE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 ز قة 
الحرية الطابق 3 رقم 5 - 22122 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

462817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2222 ماي   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TIFIEE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.

تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

أو  املدخنة  أو  اململحة  اللحوم 

املجففة أو املبردة بالجملة.
ز قة   12  : عنوان املقر االجتماعي 
 22122  -  5 رقم   3 الطابق  الحرية 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : شوعاتن  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد هشام وعبو 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد شوعاتن عنوا ه)ا) 

 28812 12 إقامة ن  بارك بالزا شقة 

املحمدوة املغرب.

 12 السيد هشام وعبو عنوا ه)ا) 
ز قة فردان  94522 شامبيني فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد شوعاتن عنوا ه)ا) 

 28812 12 إقامة ن  بارك بالزا شقة 

املحمدوة املغرب

 12 السيد هشام وعبو عنوا ه)ا) 
ز قة فردان  94522 شامبيني فرنسا

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2222 تحت رقم 736974.

92I

COMPT NET

اش ك ايليج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPT NET
 27RUE CASABLANCA 2 EME
 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

60000، OUJDA MAROC
اش ك اوليج  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ظهر املحلة 

تجزئة السالم زقة أ 82  رقم 33 
وجدة   - 62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اش ك 

اوليج .
غرض الشركة بإوجاز : 1) تسويق 

و بيع منتجات  كهربائية 
انشاءات  او  متنوعة  اعمال   (2

)مقاول) 
)تاجر او  3)االستيراد و التصدور 

وسيط)
4)تاجر .

ظهر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم    82 املحلة تجزئة السالم زقة أ 

33 وجدة   - 62222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
922 بقيمة   : السيد هشام قيال  

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام قيال  عنوا ه)ا) ظهر 

رقم    82 املحلة تجزئة السالم زقة أ 

33 وجدة   62222 وجدة  املغرب 

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  قيال   هشام  السيد 

  82 ظهر املحلة تجزئة السالم زقة أ 

رقم 33 وجدة   62222 وجدة  املغرب 

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   22 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 2222.

93I

malartci

SOCIÉTÉ AGHBALA CASH 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 société aghbala cash شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

االداري  شارع املحكمة اغبالة 

مركزالقصيبة بني مالل الحي االداري  

شارع املحكمة اغبالة مركزالقصيبة 

بني مالل 23222 بني مالل املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.375

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2212 فبراور   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

خويا  وخلف   )ة)  السيد  تفويت 

252 حصة اجتماعية من أصل 252 

)ة) عزيز كنوز  السيد  حصة لفائدة  

بتاريخ 24 فبراور 2212.
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تفويت السيد )ة) ابراهيم الوردي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
 aska (ة( السيد  522 حصة لفائدة  
 24 بتاريخ   service aska service

فبراور 2212.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 16 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تادلة  

ووليوز 2213 تحت رقم 123/23.
94I

Sara Facility Invest sarl

 SCOCIETE GREEN AND
PEACE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

 SCOCIETE GREEN AND PEACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

 ورية أ، السفلي، شقة 26، 
الباتريوز،  - 52222 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48717
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 فبراور 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 ،26 السفلي، شقة  »عمارة  ورية أ، 
الباتريوز،  - 52222 مكناس املغرب« 
لعروق  دوار  أوكتو«،  »«ملك  إلى 
كوربي، أوت إيعزام الحاجب - 51222 

الحاجب  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2772.
95I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

DELTA PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
DELTA PREFA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة  
صفاء بلوك B إقامة شقة رقم 15 

طابق 4 شارع موالي عبد هلل  - 
42222 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.128135
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 ماي 2221 تم رفع رأسمال 
الشركة بمبلغ قدره »2.400.000,00 
درهم« أي من »100.000,00 درهم« 
عن  درهم«   2.500.000,00« إلى 
أو  حصص  قدوة  تقدوم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124692.
96I

CAF MAROC

CODAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
CODAY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

 ورهان حي مسنا ة الطابق الثاني 
رقم 6 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CODAY
التجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االلكترو ية.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثاني  الطابق  مسنا ة  حي   ورهان 

رقم 6 - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : القاسمي  ووسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد علي الغيالني :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ووسف القاسمي عنوا ه)ا) 
املجمع الحسني اقامة العزيزية جيهان 

3 رقم 62 92222 طنجة املغرب.
السيد علي الغيالني عنوا ه)ا) حي 
مسترخوش ز قة 166 92222 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ووسف القاسمي عنوا ه)ا) 
املجمع الحسني اقامة العزيزية جيهان 

3 رقم 62 92222 طنجة املغرب
السيد علي الغيالني عنوا ه)ا) حي 
مسترخوش ز قة 166 92222 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5228.
97I

BRIQUETERIE Z N  SARL

BRIQUETERIE Z N
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BRIQUETERIE Z N  SARL
دوار اوالد احميد ز قة  32 رقم2 

اوالد اوشيح القصر الكبير ، 
92512، القصر الكبير املغرب

BRIQUETERIE Z N شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار اوالد 
احماود ز قة 32 رقم 2 اوالد اوشيح  

- 92152 القصر الكبير املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.787

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   24 في  املؤرخ 
ذات  شركة   BRIQUETERIE Z N
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجتماعي دوار اوالد احماود ز قة 32 
رقم 2 اوالد اوشيح  - 92152 القصر 
على  لبناء  املغرب  تيجة  الكبير 
الجمع العام االستثنائي املؤرخ بتاريخ 
واملسجل بمصلكتكم   29/23/2221

تحت رقم الطلب 557352488.
و عين:

الزيتوني  القادر   عبد  السيد)ة) 
ا  مجموعة  السالم  حي  عنوا ه)ا)  و 
ز قة 14 رقم 3 92152 القصر الكبير 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي دوار اوالد   2221 ماي   24 بتاريخ 
احماود ز قة 32 رقم 2 اوالد اوشيح  - 

92152 القصر الكبير املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

وو يو 2221 تحت رقم 161.
98I

BUREAU ESSOUFYANI

STE TRN DE SUD SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

STE TRN DE SUD SARL شركة 
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ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة مجموع E رقم 885 الطابق 

األول العيون - 72222 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRN DE SUD SARL
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 
أشغال   – الغير  لحساب  البضائع 
البناء – أشغال متعددة – استغالل 

مقالع الحجارة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   885 رقم   E الوحدة مجموع 
العيون   72222  - العيون  األول 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سيدي عبد السالم بهاللي  
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سيدي عبد السالم بهاللي  
حي   11 رقم   22 الز قة  عنوا ه)ا) 

الفرح  12122 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سيدي عبد السالم بهاللي  
حي   11 رقم   22 الز قة  عنوا ه)ا) 

الفرح  12122 الرباط املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1682.
99I

FCG AUDIT SARL AU

LES MAITRES DU PAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU°1
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
LES MAITRES DU PAIN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

قاودي ووسف رقم 26 ثكنة الغول - 
42222  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17971
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2213 26  و بر  في  املؤرخ 

املصادقة على :
بر ارد  بينوا  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   1.352 بيبين  جوزيف  إوف 
حصة   1.352 أصل  من  اجتماعية 
كريستين  )ة)  السيد  لفائدة  

دولينكلوس بتاريخ 26  و بر 2213.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
ماي   31 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 6594.
122I

FIDEREC

ZOUITA AUTO
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

ZOUITA AUTO
بمقت�سى  الجمع العام االستثنائي 
الكائن   ZOUITA AUTO لشركة 
تجزئة   229  : ب  االجتماعي  مقرها 
مراكش     42222  - الكرم عزوزية   
املغرب املؤرخ في 12 أبريل 2221 تقرر 

ماولي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
تجزئة   229  : ب  الكائن  التجاري 
مراكش   42222  - عزوزية   الكرم 
شركة  طرف  من  املوقع   ، املغرب 
مالكة  بصفتها   :  ZOUITA AUTO
 ATELIERS لألصل التجاري و شركة 
بصفتها   D’AUTOMOBILES AZAR

مسيرة حرة.

121I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

MEHDIA LOUNGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
MEHDIA LOUNGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة مارتير 

عبد السالم بن محمد مكتب 2 
فال فلوري اقامة رياض الزيتون  - 

14222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62733
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEHDIA LOUNGE
 - مقهى   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مطعم.
ز قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مارتير عبد السالم بن محمد مكتب 
2 فال فلوري اقامة رياض الزيتون  - 

14222 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 522   : بدرالدون  ميس  السيد 
حصة بقيمة 52 درهم للحصة .

السيد عصام عرعار :  522 حصة 
بقيمة 52 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  عرعار  عصام  السيد 
 16 شقة  زغلول  سعد  ز قة   12

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميس بدرالدون عنوا ه)ا) 
عمارة الحاج بوشتى    9 رقم    6 ز قة 

14222 القنيطرة  املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
28 ماي  االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 

2221 تحت رقم -.
122I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

TRANS ALI SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
TRANS ALI SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 ز قة 
ا وال عمارة فلوري 11 مكتب 4 

ميموزا القنيطرة  - 14222 القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62741

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   23
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مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS ALI SERVICE
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.
ز قة   23  : عنوان املقر االجتماعي 
 4 مكتب   11 فلوري  عمارة  ا وال 
ميموزا القنيطرة  - 14222 القنيطرة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الشهب  معاد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  الشهب  معاد  السيد 
بلوك س   8 مجموعة   1 حي الوحدة 
 14222 الغرب  سيدي وحيى   2 رقم 

القنيطرة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  الشهب   معاد  السيد 
بلوك س   8 مجموعة   1 حي الوحدة 
 14222 الغرب  سيدي وحيى   2 رقم 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
25 ماي  االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 

2221 تحت رقم -.
123I

WEB APP

WEB APP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

WEB APP
 Oujda,79 Bd Derfoufi 4 eme
étage ، 60000، oujda Maroc

WEB APP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 Oujda,Ibnou Rochd place du
 marché imm Al mohandissine

 N°40 5eme étage - 60000 oujda
.Maroc

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31215
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 ووليوز 2222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 Oujda,Ibnou Rochd place du«
 marché imm Al mohandissine
 N°40 5eme étage - 60000 oujda
 Oujda,79 et 87 Bd« إلى   »Maroc
 Derfoufi 4eme étage Oujda,79
  Bd Derfoufi 60000 oujda

.»Maroc
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
مارس   29 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 833.
124I

مكتب الصابري

FRATELLI MET MONTAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
مكتب الصابري

شارع مولي إسماعيل ز قة أكدور 
أبراج طنجة بلوك1الطابق الثالث 
رقم29 طنجة ، 92222، طنجة 

املغرب
  FRATELLI MET MONTAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
طا طان، اقامة سليمان 2 بين 

الطابق بين االر�سي رقم 3 - 92222 
طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54253
العام  الجمع  بمقت�سى 
دجنبر   12 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2218
درهم«   9.222.222« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   1.222.222« من  أي 
طريق  عن  درهم«   12.222.222«
الشركة  دوون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وناور   32 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2219 تحت رقم 824.

125I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE MANARA MED
SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°22
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE MANARA MED SERVICES
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل  
املتواجد في الطابق األول ، الكائن 

بشارعي الصومال و أ وال  - 32222 
الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MANARA MED SERVICES SARL

.AU

: مقاول في  غرض الشركة بإوجاز 
التنظيف 

مقاول في الزراعة  و البستنة
ممون حفالت 

املحل    : االجتماعي  املقر  عنوان 
الكائن   ، األول  الطابق  في  املتواجد 
 32222  - بشارعي الصومال و أ وال  

الحسيمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الزياني  وليد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد وليد الزياني : 1222 بقيمة 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 88 السيد وليد الزياني عنوا ه)ا) 
ز قة أ وال 32222 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 88 السيد وليد الزياني عنوا ه)ا) 
ز قة أ وال 32222 الحسيمة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 184.
126I

ASHAM  MOHAMED

شوبي كاف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASHAM  MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
شوبي كاف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عالل 
الفا�سي رقم 7 شفشاون - 91222 

شفشاون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1599
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شوبي   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

كاف.
غرض الشركة بإوجاز : بيع القهوة
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - شفشاون   7 رقم  الفا�سي  عالل 

91222 شفشاون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : الشريف  السالم  عبد  السيد 
422 حصة بقيمة 122 درهم للحصة
  : الشريف  اللطيف  عبد  السيد 
252 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
السيد طه الشريف :  252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الشريف  السالم  عبد  السيد 
 2 عنوا ه)ا) شارع مكناس اقامة زيو 
 93222   2 املحنش   5 طابق   22 رقم 

تطوان املغرب.
الشريف  اللطيف  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) شارع مو�سى بن  صير رقم 

126 93222 تطوان  املغرب.
السيد طه شريف عنوا ه)ا) شارع 
 91222 الشرفاء   حي  هبدو  محمد 

شفشاون  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشريف  السالم  عبد  السيد 
 2 عنوا ه)ا) شارع مكناس اقامة زيو 
 93222   2 املحنش   5 طابق   22 رقم 

تطوان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بشفشاون  بتاريخ 11 ماي 

2221 تحت رقم 59/2221.

127I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

SOLUS-TK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS

 RUE 12 OMAR BENJELLOUN

ATLAS FES. ، 30000، فاس املغرب

SOLUS-TK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 1 
رقم 197 مكر ر بلوك س زواغة 

العليا فاس  - 32222 فاس  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLUS-TK

االستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

والتصدور 

املتاجرة 

ومستلزمات  الحاسوب  اصالح 

الكترو ية .

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بلوك س زواغة  ر  مكر   197 رقم   1

العليا فاس  - 32222 فاس  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة  سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : السيد هشام ورقي  

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد اسامة زينون  :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 23 السيد هشام ورقي  عنوا ه)ا) 
عبد الكريم كنون ح االمل   26 ز قة 
فاس    32222 فاس   الخيل  ملعب 

املغرب .
عنوا ه)ا)  زينون   اسامة  السيد 
العليا  زواغة  حي  بلوك ب   8 الرقم 

فاس  32222 فاس  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 23 السيد هشام ورقي  عنوا ه)ا) 
عبد الكريم كنون ح االمل   26 ز قة 
فاس    32222 فاس   الخيل  ملعب 

املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2691/2221.
129I

RYS CONSULTING

ARISTAS IT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RYS CONSULTING
225 شارع أبي دار الغفاري 

الطابق التاني سيدي البر و�سي  
الدارالبيضاء ، 22622، 

الدارالبيضاء املغرب
ARISTAS IT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 ز قة 

عبد هللا املدووني الطابق االول 
الشقة 2 درب عمر - 22282 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522493
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARISTAS IT

:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 
البضائع.

ز قة   64  : عنوان املقر االجتماعي 
عبد هللا املدووني الطابق االول الشقة 
الدارالبيضاء   22282  - درب عمر   2

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 722   : فضول   محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد وونس كمالي  :  322 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  السيد محمد فضول  
رقم   4 ز اتة  مجموعة  القدس  حي 
211 البر و�سي 22612 الدارالبيضاء 

املغرب.
عنوا ه)ا)  كمالي   وونس  السيد 
 17 شقة  روكس  الدكتور  ز قة   56

22323 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  السيد محمد فضول  
رقم   4 ز اتة  مجموعة  القدس  حي 
211 البر و�سي 22612 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 776299.
112I

FLASH ECONOMIE

ITRANE HORIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ITRANE HORIA
 شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها:252222 درهم 
 مقرها اإلجتماعي: 63 بلوك ب 
ليساسفة 2 - الدار البيضاء  

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري: 

112279
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املؤرخ  بمقت�سى قرار الشريكين  
بتاريخ  32  و بر 2222 تقرر:                                                                 

-حل شركة              
جمود  الحسن  السيد  -تعيين 
 2 س  م  الرحمة  بجوهرة  القاطن 
دار   1 اوالد احمد   13 رقم   9 عمارة 

بوعزة     
كمصفي  البيضاء  الدار  النواصر 

للشركة     
- حدد مقر التصفية  ب 63 بلوك 
ب ليساسفة 2 - الدار البيضاء                                                                                        
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2221 تحت رقم 767871
111I

berrak fidu management

MYBS GROUPE SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

berrak fidu management
 boulevard pasteur, 3ème ,41
 étage, n 32 ، 90000، tanger

maroc
MYBS GROUPE SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الزرقطوني اقامة 32 شقة 29 
الطابق 1 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
112319

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2222 أكتوبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MYBS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GROUPE SARL

أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
مختلفة

استيراد وتصدور.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الزرقطوني اقامة 32 شقة 29 الطابق 

1 - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : املجذوب   سامي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : زرو  الدون  بدر  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سامي املجذوب  عنوا ه)ا) 
الشريف  الرحمن  عبد  شارع موالي 
 92222 اقامة السعادة حي الشرفاء  

شفشاون املغرب.
عنوا ه)ا)  زرو  الدون  بدر  السيد 
حي االدريسية ز قة املنصوري ابن ابي 
عامر رقم 64 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  زرو  الدون  بدر  السيد 
حي االدريسية ز قة املنصوري ابن ابي 

عامر رقم 64 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
دجنبر   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2222 تحت رقم 236666.
112I

cherkaouaudit

 UNION DES ASSURANCES
DE TANGER U.A.T

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جدود للشركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2  1er etage ، 90010،

tanger maroc
 UNION DES ASSURANCES

DE TANGER U.A.T  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 41 شارع 

محمد الخامس إقامة الواحة - 
92222 طنجة  اململكة املغربية.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7299
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2221 ماي   26 في  املؤرخ 
السيد)ة)   للشركة  جدود  مسير 

بكرين معاد  كمسير آخر
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242292.
113I

ficof

 BENDIMYA
ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ficof
 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc
 BENDIMYA ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
درفوفي رقم 177 - 62222 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37451

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENDIMYA ARCHITECTURE
مهندس   : بإوجاز  الشركة  غرض 

معماري.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
وجدة   62222  -  177 رقم  درفوفي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خليل بندومة :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  بندومة  خليل  السيد 
 62222  222 رقم   درفوفي  شارع 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  بندومة  خليل  السيد 
 62222  222 رقم   درفوفي  شارع 

وجدة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم -.

114I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

 COMPANIE MAROCAINE
DU BISCUIT

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
 COMPANIE MAROCAINE DU
BISCUIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 ز قة أبو 
حسن االشعري الطابق 4 شارع ا فا 

- 22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

523553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 COMPANIE MAROCAINE DU

.BISCUIT

مصنع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البسكويت او الكعك الجاف.

ز قة   2  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع   4 أبو حسن االشعري الطابق 

ا فا - 22222 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ميلمي حميد  :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد بر�سي خليد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  حميد   ميلمي  السيد 

 4 الشطر  الشهدوة  تجزئة   7 فيال 

52222 مكناس املغرب.

السيد بر�سي خليد عنوا ه)ا) رقم 

925 الطابق التاني رياض االسماعلية 

الشطر او 52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  حميد   ميلمي  السيد 

 4 الشطر  الشهدوة  تجزئة   7 فيال 

52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779219.

115I

العيون استشارات

LAYALI HOME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
LAYALI HOME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
السموؤل حي ولي العهد  بدون رقم  - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAYALI HOME
كل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
التجاري  بالنشاط  وتعلق  ما 
املفروشات  تجارة  والخدماتي، 
والتجهيزات واالكسسوارات املنزلية، 
املعلوماتية  االجهزة  وصيا ة  تركيب 
بالصيا ة  وتعلق  ما  وكل  والكامرات 

واالشغال العامة.....
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السموؤل حي ولي العهد  بدون رقم  - 

72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : اوقيتي  ليلى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  اوقيتي  ليلى  السيدة 
 82222 125 حي فو تي   قطاع ر رقم 

اكادور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  اوقيتي  ليلى  السيدة 
 82222 125 حي فو تي   قطاع ر رقم 

اكادور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1689.
116I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

RED H PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
RED H PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

موالي اسماعيل عمارة 6 شقة رقم 
9  - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RED  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.H PRO
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أو البناء
والبالط  األرضيات  طالء  أشغال 

الصناعي وإصالح األسطح

االستيراد و التصدور.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شقة رقم   6 موالي اسماعيل عمارة 

9  - 52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد طيبي رضوان :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد علوي حفيظ :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  رضوان  طيبي  السيد 
  2 كاميليا  تجزئة   3 الطابق   96 رقم 

52222 مكناس املغرب.
عنوا ه)ا)  حفيظ  علوي  السيد 
الز قة 6 رقم 17 حي املحيط 52222 

الراشيدوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  رضوان  طيبي  السيد 
  2 كاميليا  تجزئة   3 الطابق   96 رقم 

52222 مكناس املغرب
عنوا ه)ا)  حفيظ  علوي  السيد 
الز قة 6 رقم 17 حي املحيط 52222 

الراشيدوة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2717.
117I

atlas best conseil

أفراح بتبي

AFERAH BTP  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

atlas best conseil
 centre boumalne dades 45150،
45150، boumalne dades maroc
أفراح بتبي  AFERAH BTP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تودولت 
بومالن دادس  - 45152 تنغير 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أفراح   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.AFERAH BTP  بتبي
األشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

العمومية.
تودولت   : املقر االجتماعي  عنوان 
تنغير   45152  - دادس   بومالن 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  محمد  كريكرا  السيد 
تودولت بومالن دادس  45152 تنغير 

املغرب.
عنوا ه)ا)  ودور  كريكرا  السيد 
تودولت بومالن دادس  45152 تنغير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  محمد  كريكرا  السيد 
تودولت بومالن دادس  45152 تنغير 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2221 تحت رقم 477.
118I

ائتما ية  الخبرة

ADISEN PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتما ية  الخبرة
49  ز قة  املدونة ، 26122، برشيد 

املغرب

ADISEN PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اليسر13 شارع محمد الخامس 

الطابق الثالث يسارا - 26122 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADISEN PROMO

منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الخامس  محمد  شارع  اليسر13 

الطابق الثالث يسارا - 26122 برشيد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   522   : السيد جبار عادل 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : سعيد  الصنهاجي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  عادل  جبار  السيد 

تجزئة املحيط الرقم 52 سيدي رحال 

الشاطئ 26122 برشيد املغرب.

السيد الصنهاجي سعيد عنوا ه)ا) 
11 ز قة ابو مو�سى الجازولي املعاريف 

22332 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  عادل  جبار  السيد 
تجزئة املحيط الرقم 52 سيدي رحال 

الشاطئ 26122 برشيد املغرب
السيد الصنهاجي سعيد عنوا ه)ا) 
11 ز قة ابو مو�سى الجازولي املعاريف 

22332 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2221 تحت رقم 728.
119I

cherkaouaudit

 UNION DES ASSURANCES
DE TANGER U.A.T

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2  1er etage ، 90010،

tanger maroc
 UNION DES ASSURANCES

DE TANGER U.A.T »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 41 شارع 
محمد الخامس إقامة الواحة - 
92222 طنجة  اململكة املغربية.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7299
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2221 ماي   17 في  املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 
القا ون  تحيين  القا ون:  مقتضيات 

األسا�سي للشركة
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
ماي   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242837.
122I

STE SUD EST GESTION SARL

STE TGT AKRIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 26 العمارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52222، الرشيدوة 

املغرب
STE TGT AKRIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

موالي علي الشريف املجموعة 27 
رقم 859 - 52222 الرشيدوة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12883
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 ماي 2221 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
- قل البضائع لحساب الغير

-التصدور واالستيراد.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 24 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 268/2221.

121I

GLOBE FIDUCIAIRE

 EL IDRISSI
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
14  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18 ، 22122، الدار البيضاء املغرب
 EL IDRISSI DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 387 

شارع محمد الخامس الطابق رقم 3 
املكتب رقم 7 الدار ابيضاء - 22222 

الدار ابيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.397853

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) ثوريا  الكرشالي 
452 حصة اجتماعية من أصل 822 
حصة لفائدة  السيد )ة) موالي عبد 
ماي   22 بتاريخ  االدري�سي  الرحمان 

.2221
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باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781328.

122I

CAFILIX CONSEILS SARL

LUGANO TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFILIX CONSEILS SARL
 LOT MAGHREB EL JADID RES
 OUED EL MAKHAZINE N 307
 LARACHE ، 92000، LARACHE

MAROC
 LUGANO TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوفاء رقم 352 العرائش - 92222 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وناور   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LUGANO TRANS SARL AU
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغير.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 92222  - العرائش   352 رقم  الوفاء 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد السليت محمد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السليت محمد عنوا ه)ا) 
حي الباركي  92222 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد السليت محمد عنوا ه)ا) 
حي الباركي  92222 العرائش املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 28 فبراور 

2221 تحت رقم -.
123I

SMO CONSEILS

LES PALMS DE L›ATLAS
إعالن متعدد القرارات

SMO CONSEILS
 IMM 389 MHAMID 3

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LES PALMS DE L›ATLAS  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:  اقامة 
ليغومباغ عمارة ب رقم 4 شارع 

محمد السادس مراكش - 42222 
مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.82963
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2218 وو يو   26 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
تعيين   : االول  القرار  رقم  قرار 
الذي ونص على   : مشارك في االدارة 
دا ييل  جون  السيد  تعيين  ماولي: 
للشركة  االدارة   في  مشارك  كوهين 
التوقيع  ملدة غير محدودة بصالحية 
املزدوج بينه وبين املسير  سمير اقدوم   

لجميع العقود و االلتزامات
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم البند الرابع عشر : الذي 
تعيين السيد جون  ونص على ماولي: 
االدارة   في  مشارك  كوهين  دا ييل 

للشركة ملدة غير محدودة بصالحية 

املسير   وبين  بينه  املزدوج  التوقيع 

و  العقود  لجميع  اقدوم    سمير 

االلتزامات

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ووليوز   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2218 تحت رقم 97266.

124I

fiduciaire elbakkouri sarl au

NOUR BOUKHARI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

 NOUR BOUKHARI SARL

املحدودة)في  املسؤولية  ذات  شركة 

طور التصفية)

 9 وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

  22522  - آلعزفي  عباس  أبو  ز قة   ،

الدار البيضاء  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.162833

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2221 ماي   12 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    NOUR BOUKHARI SARL

وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

ز قة   ،  9 رقم  اإلجتماعي  مقرها 

الدار    22522  - آلعزفي  عباس  أبو 

وقف   : املغرب   تيجة ل  البيضاء  

نشاط الشركة .

 9 رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 

  22522  - آلعزفي  عباس  أبو  ز قة   ،

الدار البيضاء  املغرب . 

و عين:

و  عمرو   عمر    السيد)ة) 

  22152   2 لكولين   9 رقم  عنوا ه)ا)  

)ة)  كمصفي  املغرب   الدار البيضاء  

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782697.
125I

GLOBE FIDUCIAIRE

 EL IDRISSI
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18 ، 22122، الدار البيضاء املغرب
 EL IDRISSI DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 387 

شارع محمد الخامس الطابق رقم 3 
املكتب رقم 7 الدار البيضاء املغرب 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
397853

العام  الجمع  بمقت�سى 
 2221 ماي   22 اإلستثنائي املؤرخ في 
 EL« من  الشركة  تسمية  تغيير  تم 
 »IDRISSI DEVELOPPEMENT
 ENTREPRISE DE NEGOCE« إلى 
 ET DE DEVELOPPEMENT

. »IMMOBILIER
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781328.
126I

RM CONSULTING

ش ط أورطو
HT ORTHO 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

RM CONSULTING
 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG
 CASABLANCA، 20000، 219-3
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CASABLANCA MAROC
ش ط أورطو HT ORTHO  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

أكدال 343 سيدي مومن - 22222 
الدار البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.486243

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2221 ماي   12 في  املؤرخ 
»تسويق  من  الشركة  نشاط 
طب  وأجهزة  ومواد  املستلزمات 

العظام
تصدور و  استيراد,  »تصنيع,  إلى   «

توزيع االجهزة الطبية
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 782486.
127I

RM CONSULTING

ARENADIS اريناديس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

RM CONSULTING
 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG
 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC
اريناديس ARENADIS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 219 ز قة 
مصطفى املعاني الطابق الثالث - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.434169

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 24 وناور 2221 تقرر إنشاء 
فرع  تابع للشركة  تحت التسمية - و 
 - املوحدون   بالعنوان شارع  الكائن 
22222 وارزازات املغرب و املسير من 
طرف السيد)ة) الرقيبي عبد الحكيم.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
وو يو 2221 تحت رقم 782663.

128I

Société marocaine de révision des comptes

QAF HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

QAF HOLDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مونى ز قة 1 الرقم 11 عين الشق - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

523929
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 QAF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOLDING
شركة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

قابضة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - عين الشق   11 الرقم   1 مونى ز قة 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 342   : السيد املصطفى لطيف 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 332 السيد محمد وليد لطيف :  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد وونس لطيف :  332 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املصطفى لطيف عنوا ه)ا) 

عين   11 الرقم   1 ز قة  تجزئة مونى 

الشق 22222 الدار البيضاء املغرب.

لطيف  وليد  محمد  السيد 

الرقم   1 تجزئة مونى ز قة  عنوا ه)ا) 

11 عين الشق 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

عنوا ه)ا)  لطيف  وونس  السيد 

عين   11 الرقم   1 ز قة  تجزئة مونى 

الشق 22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى لطيف عنوا ه)ا) 

عين   11 الرقم   1 ز قة  تجزئة مونى 

الشق 22222 الدار البيضاء املغرب

لطيف  وليد  محمد  السيد 

الرقم   1 تجزئة مونى ز قة  عنوا ه)ا) 

11 عين الشق 22222 الدار البيضاء 

املغرب

عنوا ه)ا)  لطيف  وونس  السيد 

عين   11 الرقم   1 ز قة  تجزئة مونى 

الشق 22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779497.

129I

اتما ية وداد

SOLA CAT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

اتما ية وداد

 AV 79 79 شارع محمد الخامس

 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة

SOLA CAT SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النخلة 

2 رقم 697 قلعة السراغنة  حي 

النخلة 2 رقم 697 قلعة السراغنة  

43222 قلعة السراغنة  املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.759

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   2221 أبريل   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»922.222 درهم« أي من »122.222 

عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 
دوون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 25 

ماي 2221 تحت رقم 218/2221.

132I

دووان املحاسبة

 DAILY RENT AMARI
-داولي ر ت عماري

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

دووان املحاسبة

السالم 5، شقة رقم 7، الطابق 2، 

مرجان 1 صندوق البرود 16292 

قرطبة، 52272، مكناس املغرب

DAILY RENT AMARI -داولي 
ر ت عماري  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 IMM-325 وعنوان مقرها اإلجتماعي

  MAG-2 RIAD ISMAILIA 1 TR/A

50050 - مكناس  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAILY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

RENT AMARI -داولي ر ت عماري .

تأجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 LOCATION-السيارات بدون سائق

 DE VOITURE SANS CHAUFFEUR

IMM-  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 325 MAG-2 RIAD ISMAILIA 1

TR/A  - 52252 مكناس  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : عماري   محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 242   : السيد هيتم ريان عماري  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : عماري   مروى  ابتهال  السيدة 

122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

السيدة عبير وصال عماري  :  122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  السيد محمد عماري  

 2 6 شقة  عمارة   7 مجموعة سكنية 

ا ا�سي  52252 مكناس املغرب.
عماري   ريان  هيتم  السيد 

عنوا ه)ا) أزرو 53122 أزرو املغرب.
عماري   مروى  ابتهال  السيدة 

 22 الشقة  طارق  عمارة  عنوا ه)ا) 

53122 أزرو املغرب.
عماري   وصال  عبير  السيدة 

 22 الشقة  طارق  عمارة  عنوا ه)ا) 

احداف  53122 أزرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة  صباح امازيغ  عنوا ه)ا) 

عين   53122 اللوح  عين  احضران 

اللوح املغرب 

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2719.

131I

اتما ية الخلود

بارا رانا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اتما ية الخلود
عمارة ا 12 رقم 1 تجزئة املنصور 
مكناس ، 52252، مكناس املغرب
بارا را ا  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر ز قة 
12 رقم 8 تجزئة ملرا ية الزيتون  - 

52252 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بارا را ا 

.
: بيع املواد  غرض الشركة بإوجاز 
اإلستيراد   - التجارة   - البارا فارم�سي 

والتصدور.
متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ز قة 12 رقم 8 تجزئة ملرا ية الزيتون  

- 52252 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : اقبلي   را ية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة را ية اقبلي  عنوا ه)ا) رقم 
12 عمارة القدس شارع االمير موالى 

عبد هللا  53122 ازرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة را ية اقبلي  عنوا ه)ا) رقم 
12 عمارة القدس شارع االمير موالى 

عبد هللا  53122 ازرو املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2711.

132I

اتما ية الخلود

إ ل س ترادينج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اتما ية الخلود
عمارة ا 12 رقم 1 تجزئة املنصور 
مكناس ، 52252، مكناس املغرب

إ ل س ترادونج شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  الطابق 
السفلي رقم 11 ز قة سيدي 

احماموش الوردة  - 52252 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : إ ل س 

ترادونج.
تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
التجارة- والتجميل-  الغدائية  املواد 

اإلستيراد والتصدور.
الطابق    : عنوان املقر االجتماعي 
سيدي  ز قة   11 رقم  السفلي 
احماموش الوردة  - 52252 مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بنحمو  ادريس  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)   بنحمو  ادريس  السيد 
11 ز قة سيدي  الطابق السفلي رقم 
مكناس   52252 الوردة   احماموش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)   بنحمو  ادريس  السيد 
11 ز قة سيدي  الطابق السفلي رقم 
مكناس   52252 الوردة   احماموش 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2716.
133I

STE DAY FINANCE

RAJOU CASH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 23222، 
الفقيه بن صالح املغرب

RAJOU CASH SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار أوالد 
عي�سى أوالد حسون الخلفية الفقيه 
بن صالح - 23222 الفقيه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAJOU CASH SARL AU
تحويل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األموال.
عنوان املقر االجتماعي : دوار أوالد 
عي�سى أوالد حسون الخلفية الفقيه 
بن صالح - 23222 الفقيه بن صالح 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : محمد  رجوع  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  محمد  رجوع  السيد 
حسون  أوالد  عي�سى  أوالد  دوار 
 23222 صالح  بن  الفقيه  الخلفية 

الفقيه بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  محمد  رجوع  السيد 
حسون  أوالد  عي�سى  أوالد  دوار 
 23222 صالح  بن  الفقيه  الخلفية 

الفقيه بن صالح املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2221 وو يو   22 بتاريخ 

.157/2221
134I

CABINET BAHMAD

MAISON NICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
MAISON NICOLE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 324 
QI سيدي غا م  - 42.222 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61555

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2221 ماي   28 في  املؤرخ  الوحيد 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 
من  أي  درهم«   1.522.222« قدره 
 2.322.222« إلى  درهم«   822.222«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع دوون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124672.
135I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 INVEST KOTBI AZOUAR«
»LITAAMIR

إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجدودة املغرب

 INVEST KOTBI AZOUAR«
LITAAMIR« »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
السالم 1، عمارة 23، الطابق 

الثاني، الشقة 8، الجدودة - 24222 
الجدودة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16779
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   27 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

اإلنعاش  تغيير نشاط الشركة إلى:   -

أشغال   - األليات.  كراء   - العقاري. 

مختلفة.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ونص على ماولي:  

العقاري.  اإلنعاش  الشركة:  نشاط 

مختلفة.  أشغال   - األليات.  كراء   -

وبصفة عامة كل العمليات املتعلقة 

باألنشطة املذكورة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالجدودة  بتاريخ 22 وو يو 

2221 تحت رقم 26542.

136I

مكتب املحاسبة

جيهان لالسكان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عمارة أجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

92152، القصر الكبير املغرب

جيهان لالسكان  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الرباط تجزئة الطود 2 رقم 145 

القصر الكبير   - 92152 القصر 

الكبير  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
جيهان   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

لالسكان .
االنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري.
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 145 رقم   2 الطود  تجزئة  الرباط 
القصر   92152  - الكبير    القصر 

الكبير  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد الهاشمي حسن  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : الهاشمي حسن   السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الهاشمي حسن  عنوا ه)ا) 
طريق الرباط تجزئة الطود رقم 145 
القص الكبير  92152 القصر الكبير  

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الهاشمي حسن عنوا ه)ا) 
طريق الرباط تجزئة الطود رقم 145 
القص الكبير  92152 القصر الكبير  

املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

وو يو 2221 تحت رقم 421.
137I

مكتب املحاسبة

STATION LUXUS SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش عمارة أجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92152، القصر الكبير املغرب

 STATION LUXUS SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار بنا دة 
قصر بجير صندوق البرودي 471 
القصر الكبير  - 92152 القصر 

الكبير  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STATION LUXUS SERVICE
محطة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

بنزون - الوقود .
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البرودي  صندوق  بجير  قصر  بنا دة 
471 القصر الكبير  - 92152 القصر 

الكبير  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الكريم   عبد  العطاري  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
 : الكريم   العطاري عبد  السيد   

1222 بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الكريم   عبد  العطاري  السيد 
حي املعسكر القدوم شارع  عنوا ه)ا) 
القصر الكبير    32 سبتة الطولي رقم 

92152 القصر الكبير  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم  عبد  العطاري  السيد 
حي املعسكر القدوم شارع  عنوا ه)ا) 
القصر الكبير    32 سبتة الطولي رقم 

92152 القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

وو يو 2221 تحت رقم 422.

138I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

GBH SIGNATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME
 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC
GBH SIGNATURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 ز قة 

عين حرودة - 22222 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22224
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 ماي 2221 تم رفع رأسمال 
 522.222« قدره  بمبلغ  الشركة 
درهم«   1.222.222« أي من  درهم« 
طريق  عن  درهم«   1.522.222« إلى 
الشركة  دوون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782714.

139I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

الطريس إوفينت

TORRES EVENTS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األول تطوان ، 93222، تطوان 

املغرب

 TORRES EVENTS الطريس إوفينت
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

حسن الثاني شقة 2 مرتيل - 93222 
مرتيل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23257
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 أبريل   27 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  TORRES EVENTS الطريس إوفينت
مبلغ رأسمالها 12.222 درهم وعنوان 
مقرها اإلجتماعي شارع حسن الثاني 
شقة 2 مرتيل - 93222 مرتيل املغرب 

 تيجة ل : توقف النشاط التجاري.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حسن الثاني شقة 2 مرتيل - 93222 

مرتيل املغرب. 
و عين:

الطريس  خالد    السيد)ة) 
و عنوا ه)ا) شارع محمد بنعبود رقم 
تطوان املغرب   93222 تطوان   19  4

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 1228.
142I

مكتب املحاسبة

بوشري لوكوس
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املحاسبة
طريق العرائش عمارة أجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92152، القصر الكبير املغرب

بوشري لوكوس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 11 شارع 

شهيد عبد هللا اليعقوبي القصر 

الكبير - 92152 القصر الكبير 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2223

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2221 تقرر حل  19 فبراور  املؤرخ في 

بوشري لوكوس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

شهيد  شارع   11 اإلجتماعي  مقرها 

 - الكبير  القصر  اليعقوبي  هللا  عبد 

القصر الكبير املغرب  تيجة   92152

لتصفية الشركة.

و عين:

و  الجعباق  محمد   السيد)ة) 
هللا  عبد  الشهيد  ز قة  عنوا ه)ا) 

الكبير   القصر   11 رقم  اليعقوبي 

املغرب  الكبير   القصر   92152

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 19 فبراور 2221 وفي 11 شارع 

القصر  اليعقوبي  هللا  عبد  شهيد 

الكبير   القصر   92152  - الكبير 

املغرب .

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

وو يو 2221 تحت رقم 165.

141I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 ASWAQ MANAGEMENT
SERVICES AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME

 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC

 ASWAQ MANAGEMENT

SERVICES AFRICA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الكور يش املركز التجاري ا فا 

بالس رقم RU-7.1A - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22385
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 ماي 2221 تم رفع رأسمال 
 1.122.222« قدره  بمبلغ  الشركة 
درهم«   1.222.222« أي من  درهم« 
طريق  عن  درهم«   2.322.222« إلى 
الشركة  دوون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782822.
142I

دووان األستاذة  رجس بلفقيه, موثقة بطنجة

MAROC GLASS INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 MAROC GLASS INDUSTRIE
SARL AU

املنطقة الصناعية طريق تطوان 
ممر 2 رقم 68 - ، 92222، طنجة 

املغرب
 MAROC GLASS INDUSTRIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية طريق تطوان ممر 2 رقم 

68 - 92222 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83771

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2222 شتنبر   29 في  املؤرخ  الوحيد 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 
أي  درهم«   15.222.222« قدره 
إلى  درهم«   15.222.222« من 
  : طريق  عن  درهم«   32.222.222«
أرباح أو عالوات  أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
دجنبر   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2222 تحت رقم 7587.
143I

OUR EXPERT

SOLEADO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
SOLEADO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 N 7 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115569

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLEADO
 TRAVAUX : غرض الشركة بإوجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION
 N 7 LOT : عنوان املقر االجتماعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL
 MASSAR MARRAKECH - 42222

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد اوت بلخير حسن 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اوت بلخير حسن عنوا ه)ا)  
اسبا يا 24225 امليروا  اسبا يا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوت بلخير حسن عنوا ه)ا)  
اسبا يا 24225 امليروا  اسبا يا

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124648.

144I

IHSSAN GESTION

MAROC GLASS INDUTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

IHSSAN GESTION
 LOTISSEMENT FATINE ROUTE

 DE TETOUAN LOT 139
 MGHOGA KABIRA BP 7138
 POSTE AL MAJD، 90000،

TANGER MAROC
 MAROC GLASS INDUTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ZONE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 INDUSTRIELLE ROUTE DE

 TETOUAN ALLEE 2 N 68 ZONE
 INDUSTRIELLE ROUTE DE

 TETOUAN ALLEE 2 N 68 90000
.TANGER MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2222 شتنبر   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   15.000.000,00«
إلى  درهم«   15.000.000,00« من 
عن طريق  درهم«   30.000.000,00«
الشركة  دوون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
دجنبر   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2222 تحت رقم 7587.

145I

مكتب املهدي العلوي - محاسب معتمد -

سطاسيون سرفيس زومي 
ش.ذ.م.م.

 STATION DE SERVICE ZOUMI“  
”SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب املهدي العلوي - محاسب 
معتمد -

13 شارع ولي العهد٬ الطابق الثاني٬ 
رقم 2 ص.ب. 35 ، 93222، تطوان 

املغرب
سطاسيون سرفيس زومي ش.ذ.م.م.  
 STATION DE SERVICE ZOUMI“

SARL” شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قيادة 
زومي، الطريق اإلقليمي لوزان 

4132،  قطة كيلوميتروة 232+48 
زومي،  - 91222 وزان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
سطاسيون سرفيس زومي ش.ذ.م.م.  
 STATION DE SERVICE ZOUMI“

.”SARL
غرض الشركة بإوجاز : * استغالل 
السيارات  وخدمات  وقود  ملحطة 

والتجارة في املحروقات ومشتقاتها،
* خدمات أخرى،

العينية  العمليات  كل  وعموما   *
والعقارية واملالية والتجارية املتعلقة 
بشكل مباشر أو غير مباشر بتحقيق 
أن  شأنها  من  والتي  الشركة  هدف 
تعمل على تشجيع وتطوير الشركة.   

قيادة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زومي، الطريق اإلقليمي لوزان 4132، 
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 - 232+48 زومي،    قطة كيلوميتروة 
91222 وزان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 42   : السيدة العماري الشريفة   
حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

السيدة العمري زهرة :  42 حصة 
بقيمة 1.222 درهم للحصة .

السيد هشام احويط  :  22 حصة 
بقيمة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الشريفة    العماري  السيدة 
ابن  صير،  مو�سى  شارع  عنوا ه)ا) 
 93222  222 رقم  البحر،  تجزئة 

املضيق املغرب.
عنوا ه)ا)  زهرة  العمري  السيدة 
شارع مو�سى ابن  صير، تجزئة البحر، 

رقم 222 93222 املضيق املغرب.
عنوا ه)ا)  السيد هشام احويط  
شارع مو�سى ابن  صير، تجزئة البحر، 

رقم 222 93222 املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  السيد هشام احويط  
شارع مو�سى ابن  صير، تجزئة البحر، 

رقم 222 93222 املضيق املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 3229.

146I

OUR EXPERT

BEN FASKA EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
  BEN FASKA EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 N 52 BD وعنوان مقرها اإلجتماعي
 MY RCHID APPT B3 GUELIZ
MARRAKECH - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115637

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FASKA EQUIPEMENT
 TRAVAUX : غرض الشركة بإوجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION
 N 52  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 BD MY RCHID APPT B3 GUELIZ
مراكش   MARRAKECH - 42222

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فاسكا  أمحمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  فاسكا  أمحمد  السيد 
قصر اوت وحيى النيف تنغير 45822 

تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  فاسكا  أمحمد  السيد 
قصر اوت وحيى النيف تنغير 45822 

تنغير املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124726.

147I

GLOBE FIDUCIAIRE

 EL IDRISSI

DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

GLOBE FIDUCIAIRE

14  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

18 ، 22122، الدار البيضاء املغرب

 EL IDRISSI DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 387 

شارع محمد الخامس الطابق رقم 

3 املكتب رقم 7 الدار البيضاء  - 

22222  الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.397853

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 ماي 2221 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

- شراء وبيع معدات البناء

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781328.

148I

CAF MAROC

OUSSAMA LILIBINAE
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

OUSSAMA LILIBINAE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: ز قة واد 
زيز الرقم 22 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 12 - 92222 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.123191

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 ماي 2221 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

تغيير مقر الشركة الى: تجزئة رقم 582 

الطابق 1 مكتب 2 املنطقة الصناعية 

طنجة

على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 

ماولي: توسيع نشاط الشركة باضافة 

نشاطز كراء ادوات البناء

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

تحدوث القا ون األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي  املعنية:  البنود  رقم  بند 

ونص على ماولي: بالتعدول

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5251.

149I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

2B MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME

 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC

2B MANAGEMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 131، 

شارع أ فا، إقامة أزور، مكتب رقم 

11 ب - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22439

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2221 أبريل   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي:

املصادقة على تفويت 222   •

حصة من طرف السيدة غزالن صباح 

GUEZLANE Sabah   لفائدة السيد 

 Didier Claude BERNARDEAU

دوديي كلود بر اردو

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

القا وني  الشكل  تغيير   •

محدودة  شركة  لتصبح  للشركة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

 Didier السيد  تأكيد   •

دوديي   Claude BERNARDEAU

للشركة  وحيد  كمسير  بر اردو  كلود 

ملدة غير محدودة.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ونص على ماولي:
من القا ون   7 تغيير البند   •

األسا�سي للشركة

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782953.

151I

Société marocaine de révision des comptes

 PHARMACIE DERB

TALIANE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

 PHARMACIE DERB TALIANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 416 ز قة 

كلميمة - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

524463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE DERB TALIANE

غرض الشركة بإوجاز : صيدلية.

 416  : االجتماعي  املقر  عنوان 

ز قة كلميمة - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

3.132.222 درهم، مقسم كالتالي:

السيدة الدووري كريمة :  31.322 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الدووري كريمة عنوا ه)ا) 

كولف  الخضراء  املدونة  بوسكورة 

سيتي فيال 99 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الدووري كريمة عنوا ه)ا) 

كولف  الخضراء  املدونة  بوسكورة 

سيتي فيال 99 22222 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 19 ماي 2221 تحت رقم 782216.

152I

Winshore

Winshore وينشور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Winshore
34 ز قة شرم الشيخ رقم 9 ، 
22122، الدار البيضاء املغرب

وينشور Winshore  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 34 ز قة 
شرم الشيخ رقم 9 - 22122 الدار 

البيضاء  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.458177

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بنعبد  لبنى  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   522 الكريم 
)ة)  السيد  522 حصة لفائدة   أصل 

رشيد القباج بتاريخ 17 ماي 2221.
احماد  عادل  )ة)  السيد  تفويت 
وحيى 522 حصة اجتماعية من أصل 
522 حصة لفائدة  السيد )ة) حسن 

الحجاجي بتاريخ 17 ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781295.
153I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

INFINIWEB
إعالن متعدد القرارات

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME
 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC
INFINIWEB »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 17 ز قة 
عمر الكندي اقامة البحر االبيض 
املتوسط 2-2 السفلي بوركون - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22223

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 مارس   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
من  222حصة  تفويت    •
طرف السيد عثمان مدودش لفائدة 

السيدة هدى برادة 
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
تأكيد السيدة هدى برادة   •

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
7  من القا ون  تغيير البند   •

األسا�سي للشركة
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782713.
155I

FLASH ECONOMIE

BOOST INTERIM MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOOST INTERIM MAROC
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي: 7 ز قة سبتة اقامة 
رامي الطابق 2 مكتب رقم 8 -  الدار 

البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525363
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية
 BOOST INTERIM  

MAROC:تسمية الشركة
تسوية   : بإوجاز  الشركة  غرض 
طلبات وعروض العمل دون أن وكون 
العمل  عالقة  من  جزًءا  الوسيط 

الناتجة
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تتعلق  أخرى  خدمة  أي  عرض 
تعزيز  إلى  تهدف  أو  العمل  بسوق 

اال دماج املنهي للباحثين عن عمل
إتاحتهم  بهدف  موظفين  تعيين 
يسمى  ثالث  لطرف  مؤقًتا 
مهامهم  وحدد  الذي  »املستخدم« 

ويتحكم في تنفيذها
ز قة سبتة   7  : االجتماعي  املقر   
  -  8 2 مكتب رقم  اقامة رامي الطابق 

الدار البيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 
 522.222 الشركة:  رأسمال   :

درهم، مقسم كالتالي
 GO EXPANSION    5.222

MAROC الشركة
حصة بقيمة 122 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  :األسماء 
ومواطن مسيري الشركة

Cédric LAMBERT السيد
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781164

156I

FLASH ECONOMIE

 BENLAFKIR DE TRVAUX
DIVERS

إعالن متعدد القرارات

 BENLAFKIR DE TRVAUX« شركة
 »DIVERS SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
برأسمال 432.222 درهم

املقر اإلجتماعي : حي األ دلس رقم 
132 - تيفلت

رقم السجل التجاري : 25481
عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
تقرر   2221.25.31 بتاريخ  استثنائي  

ما ولي:
للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير   -
حي   323 رقم   « القدوم  املقر  من 
»  حو املقر الجدود  األ دلس تيفلت 

» حي األ دلس رقم 132 تيفلت » ،
- رفع رأسمال الشركة من 12222 

درهم إلى 432222 درهم،

بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالخميسات ، تحت رقم 236  بتاريخ 

.2221.26.23

157I

asy accounting

FH TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

asy accounting

 No 1 IMM 29 ERREDA HAJ

 FATEH, El Oulfa ، 20000،

casablanca maroc

FH TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : ز قة 18 

رقم 28 حي كوكي - 46222 اسفي 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7797

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2221 أبريل   27 املؤرخ في 

FH TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 

 122.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 

18 رقم 28 حي كوكي - 46222 اسفي 

املغرب  تيجة الزمة مالية.

و عين:

و  الدهيبة  هشام   السيد)ة) 
24 حي كوكي  18 رقم  عنوا ه)ا) ز قة 

)ة)  كمصفي  املغرب  اسفي   46222

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 18 وفي ز قة   2221 أبريل   27 بتاريخ 

اسفي   46222  - كوكي  حي   28 رقم 

املغرب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   18 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2221 تحت رقم 493.

158I

Société somicoc

شركة إليڭ-برو
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة إليڭ-برو  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1228 رقم 
11 حي الجدود زواغة العليا فاس - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

إليڭ-برو .
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري واألشغال املختلفة للبناء.
 1228  : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 11 حي الجدود زواغة العليا فاس 

- 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد كزاز عبد الفتاح 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كزاز عبد الفتاح عنوا ه)ا) 
32222 فاس  12 تجزئة اهال املرجة  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد كزاز عبد الفتاح عنوا ه)ا) 
32222 فاس  12 تجزئة اهال املرجة  

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2721/2221.
159I

FUDILMAJVONSULTING

افيردي كروب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FUDILMAJVONSULTING
CASA ، 20220، casa maroc

افيردي كروب شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

رياض االلفة مجموعة 21 مدخل 
7 رقم 88 االلفة  - 22242 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.429389

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2222 وو يو   32 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد افيردي كروب  مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي اقامة رياض االلفة 
مجموعة 21 مدخل 7 رقم 88 االلفة  
- 22242 الدار البيضاء املغرب  تيجة 
املوارد  و قص  االكتفاء  عدم   : ل 

املالية.
 412 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع الزرقطوني اقامة حماد الشقة 
الدار   22222  - البيضاء  الدار   21

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  املودن  هاجر   السيد)ة) 
االلفة  رياض  اقامة  عنوا ه)ا) 
 88 رقم   7 مدخل   21 مجموعة 
املغرب  البيضاء  الدار   22242

كمصفي )ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 744932.

162I

FUDILMAJVONSULTING

اتولي ركركا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FUDILMAJVONSULTING
CASA ، 20220، casa maroc

اتولي ركركا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الشرف 2 م س 42 عمارة 5 شقة 
4 االلفة الدار البيضاء - 22222  

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.361791

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2222 وناور   26 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ  ركركا   اتولي  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
2 م  مقرها اإلجتماعي تجزئة الشرف 
4 االلفة الدار  5 شقة  42 عمارة  س 
البيضاء  الدار    22222  - البيضاء 
املوارد  في  :  قص  ل  املغرب  تيجة 

املالية.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 4 5 شقة  42 عمارة  2 م س  الشرف 
االلفة الدار البيضاء - 22222  الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  قرقبو  الرزاق   عبد  السيد)ة) 
عنوا ه)ا) اوت الحاج اقدار الحاجب 
كمصفي  املغرب  الحاجب    51222

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2222 تحت رقم 731968.
161I

INFOPLUME

RIGID WORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 92222، طنجة 
املغرب

RIGID WORKS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 مجمع 
الهناء مجموعة 1 اقامة رقم 1 
الطابق األول رقم 22 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117129
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIGID : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.WORKS
بناء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الشبكات الطرقية و املنشئات.
1 مجمع   : عنوان املقر االجتماعي 
 1 رقم  اقامة   1 مجموعة  الهناء 
الطابق األول رقم 22 - 92222 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   342   : مراد  بابا  السيد 
بقيمة 122 درهم للحصة .

 332   : السيد عين الناس عزيز 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 322   : توفيق  الصاغير  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوا ه)ا)  مراد  بابا  السيد 
األدريسية 1 ز قة 28 رقم 32 92222 

طنجة املغرب.
السيد عين الناس عزيز عنوا ه)ا) 
بومعيز   الشرقية  زيد  اوالد  دوار 

14222 سيدي سليمان  املغرب.
السيد الصاغير توفيق عنوا ه)ا) 
تازة   35222 امليل  واد  املحطة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوا ه)ا)  مراد  بابا  السيد 
األدريسية 1 ز قة 28 رقم 32 92222 

طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 243114.

162I

DAR COMPTABILITE

A&S WATER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
A&S WATER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أوالد 
بوطيب سكتور أ ص ب 62232 
الناضور - 62232 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21453

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 15 
دجنبر 2222 تم إعداد القا ون 
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 A&S  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WATER
غرض الشركة بإوجاز : إستيراد و 
توزيع املواد الغدائية ومواد التطهير 

واملستلزمات املنزلية .
: حي أوالد  عنوان املقر االجتماعي 
 62232 ب  ص  أ  سكتور  بوطيب 

الناضور - 62232 الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : محمد  البكري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  محمد  البكري  السيد 
حيان  بن  جابر  إبراهيم  أوالد  حي 
الناضور   62212 الناضور   19 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)   محمد  البكري  السيد 
 19 أوالد إبراهيم جابر بن حيان رقم 

الناضور 62212 الناضور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 26 وناور 

2221 تحت رقم 182.
163I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

SALZER CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME
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 ETAGE ، 20330، CASABLANCA
MAROC

SALZER CONSULTING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 62 باب 

عبد العزيز ،  شارع أ فا،  الطابق 6  
- 22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22225
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 أبريل   16 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    SALZER CONSULTING
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي 62 باب عبد العزيز 
 22222  -   6 الطابق  شارع أ فا،     ،
 : ل  املغرب  تيجة  البيضاء  الدار 
صعوبات املالية التي واجهتها الشركة.
باب   62 و حدد مقر التصفية ب 
عبد العزيز ،  شارع أ فا،  الطابق 6  - 

22222 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) محمد املهدي   سلموني 
زرهوني  و عنوا ه)ا) 31  فيال واسمين 
الدارالبيضاء   22222 ازمور  طريق 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782715.
164I

مجموعة أطلنتيك للمحاسبة

JACODEQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مجموعة أطلنتيك للمحاسبة
شقة رقم 3 الطابق الثاني عمارة 

22 ز قة العادل حي اجنان عيالن، 
46222، آسفي املغرب

JACODEQ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 35 
تاجزئة وسط الجدودة عمارة 15 
الطابق 3 الشقة 12 - 24222 

الجدودة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18139
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JACODEQ
مقاولة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
و  كراء  البناء،  و  املختلفة  األشغال 
و  املعدات  أ واع  كل  تركيب  و  بيع 
أتواعها.  بكل  التجارة  التجهيزات، 
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
املتعلقة بشكل مباشرأو غير مباشر 

بأغراض الشركة.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة  الجدودة  وسط  تاجزئة   35
 24222  -  12 الشقة   3 الطابق   15

الجدودة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : السيد املصطفى زكراحي 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .
السيد طارق زكراحي :  522 حصة 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
زكراحي  املصطفى  السيد 
السعادة  حي   8 ز قة   22 عنوا ه)ا) 

46222 آسفي املغرب.
عنوا ه)ا)  زكراحي  طارق  السيد 
17 ز قة جنين تجزئة القدس 46222 

آسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  زكراحي  طارق  السيد 
17 ز قة جنين تجزئة القدس 46222 

آسفي املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   18 بتاريخ  االبتدائية بالجدودة  

2221 تحت رقم 652.
165I

االستاذ حدهومي سفيان

 PARAPHARMACIE LA CITE
VERTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

االستاذ حدهومي سفيان
مراكش جليز شارع عبد الكريم 
الخطابي اقامة الزيتو ة الطابق 
الثاني رقم 5 ، 42222، مراكش 

املغرب
 PARAPHARMACIE LA CITE
VERTE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد قطاع 5 رقم 141 - 43152 

ابن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2725

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PARAPHARMACIE LA CITE

.VERTE
تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
و  الطبي  الطابع  ذات  املنتوجات 
تجارة   -  (Parapharmacie( العالجي 

 - التجميلي  الطابع  ذات  املنتوجات 
تجارة العطور - تصنيع و بيع الصابون 
و  االستيراد   - الطبيعية  الزيوت  و 

التصدور - التجارة االلكترو ية....
عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 
رشيد قطاع 5 رقم 141 - 43152 ابن 

جرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيدة نسرين بلعالية 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نسرين بلعالية عنوا ه)ا) 
 141 رقم   5 حي موالي رشيد قطاع 

43152 ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نسرين بلعالية عنوا ه)ا) 
 141 رقم   5 حي موالي رشيد قطاع 

43152 ابن جرير املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بابن جرير  بتاريخ 26 ماي 

2221 تحت رقم 171.

166I

AMOURI CONSULTING

HAM HAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
HAM HAM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 25 
ز قة رقم 65 حي السعادة 3 طريق 
عين الشقف - 32242 فاس املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.43831

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 ماي   26 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    HAM HAM الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
ز قة رقم   25 مقرها اإلجتماعي رقم 
65 حي السعادة 3 طريق عين الشقف 
- 32242 فاس املغرب  تيجة ل : قرار 
في  الوحيد  الشريك  رغبة  عن   اتج 

قفل الشركة.
 25 و حدد مقر التصفية ب رقم 
طريق   3 حي السعادة   65 ز قة رقم 
عين الشقف - 32242 فاس املغرب. 

و عين:
السيد)ة) جالل محمد  اسكتيوي 
 65 رقم  ز قة   25 رقم  عنوا ه)ا)  و 
الشقف  طريق عين   3 السعادة  حي 
)ة)  كمصفي  املغرب  فاس   32242

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 26 ماي 2221 

تحت رقم 2659.

167I

ائتما ية الشريفي مبارك

شركة وينفكيك ملتي ترافو 
  Ste WINFKIK  MULTI

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتما ية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الز قة 25 
رقم 23 كلميم ، 81222، كلميم 

املعرب
 Ste شركة وينفكيك ملتي ترافو

 WINFKIK  MULTI  TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تيحو ة 
الغربية  - 81212 اسا املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
  Ste WINFKIK وينفكيك ملتي ترافو 

.MULTI  TRAVAUX
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة او البناء
بيع لوازم املكاتب

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تيحو ة الغربية  - 81212 اسا املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد على بركاش   :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد اووب بركاش   :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد على بركاش عنوا ه)ا) 
تيحو ة الغربية  81212 اسا املغرب.

السيد اووب بركاش عنوا ه)ا) حي 
تيحو ة الغربية  81212 اسا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد على بركاش عنوا ه)ا) 
تيحو ة الغربية  81212 اسا املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بكلميم   االبتدائية 

2221 تحت رقم 229.
168I

AMOURI CONSULTING

ECO ISOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
ECO ISOL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب ل 
شقة رقم 2 بناوة رقم 199 حي أمل 
شو دكورس - 32212 فاس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.64263
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  تم   2221 ماي   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
 12.222« أي من  درهم«   192.222«
عن  درهم«   222.222« إلى  درهم« 
دوون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2727.
169I

Advance Center

HELICHRYSUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
HELICHRYSUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 ز قة 

الخروب سكتور 16 رياض الرباط - 
12122 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
152447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HELICHRYSUM
تسويق   (  : غرض الشركة بإوجاز 

مستحضرات التجميل.
التحضير والتصنيع والتطوير   (2
واملعالجة والتغليف والترويج الطبي 

والصيدالني والبيع بالجملة ،
3) إنشاء جميع املنشآت التجارية 
أو الصناعية أو حيازتها أو تأجيرها أو 

تشغيلها أو تأجيرها.
ز قة   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - رياض الرباط   16 الخروب سكتور 

12122 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم سباطة :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
252 حصة  السيدة  دى مزيان :  

بقيمة 122 درهم للحصة .
252 حصة    : السيدة ملياء مزيان 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : السيد عبد الكريم سباطة 

بقيمة 122 درهم.
بقيمة   252  : السيدة  دى مزيان 

122 درهم.
بقيمة   252  : مزيان  السيدة ملياء 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
سباطة  الكريم  عبد  السيد 
درب موالي عبد هللا ممر  عنوا ه)ا) 
القدومة  املدونة   23 رقم  رودواس 

الرباط 12222 الرباط املغرب.
 38 السيدة  دى مزيان عنوا ه)ا) 
ز قة احمد الفكيكي البيضاء 22222 

البيضاء املغرب.
 38 السيدة ملياء مزيان عنوا ه)ا) 
ز قة احمد الفكيكي البيضاء 22222 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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سباطة  الكريم  عبد  السيد 
درب موالي عبد هللا ممر  عنوا ه)ا) 
القدومة  املدونة   23 رقم  رودواس 

الرباط 12222 الرباط املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 5618.

171I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE KHENIFRA METAL
GROUPE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 23 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54222، 
خنيفرة املغرب

 STE KHENIFRA METAL
GROUPE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 

22 ز قة 27 رقم 12 حي تامومنت 
خنيفرة  - 54222 خنيفرة خنيفرة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHENIFRA METAL GROUPE
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الحدادة .
 22 عنوان املقر االجتماعي : بلوك 
ز قة 27 رقم 12 حي تامومنت خنيفرة  

- 54222 خنيفرة خنيفرة.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : سمير  اوصالح  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  سمير  اوصالح  السيد 
 54222 غشت   22 ز قة  خنيفرة 

خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  سمير  اوصالح  السيد 
 54222 غشت   22 ز قة  خنيفرة 

خنيفرة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
21 وو يو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2221 تحت رقم 229.
173I

عزيز ا فوح

H4 PNEUMATIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عزيز ا فوح
59 ز قة الزرقطوني ارفود، 52222، 

ارفود املغرب
H4 PNEUMATIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 48 شارع 
موالي اسماعيل أرفود - 52222 

أرفود املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14873
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 H4  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PNEUMATIQUE

بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
عجالت السيارات .

48 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 52222  - أرفود  اسماعيل  موالي 

أرفود املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حبيبي لحسن :  252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 252   : السيد حبيبي عبد العزيز 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد حبيبي محمد :  252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
252 حصة    : السيد حبيبي خالد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  لحسن  حبيبي  السيد 

حي املحمدي 82222 أكادور املغرب.
العزيز  عبد  حبيبي  السيد 
 82222 املحمدي  حي  عنوا ه)ا) 

أكادور  املغرب.
عنوا ه)ا)  محمد   حبيبي  السيد 
حي املحمدي 82222 أكادور  املغرب.

السيد حبيبي خالد عنوا ه)ا) حي 
املحمدي 82222 أكادور  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  لحسن  حبيبي  السيد 
حي املحمدي  82222 أكادور املغرب 

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة  بتاريخ 18 ماي 

2221 تحت رقم 692.
174I

بريتي سيترون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عمارة 5 رقم 4 شارع ابن سينا م ج ، 
52222، مكناس املغرب

بريتي سيترون شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 2 

دكان 2 عمارة الغفران 1 شارع 

الجيش امللكي  - 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

بريتي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سيترون.

غرض الشركة بإوجاز : ملبنة.
ز قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع   1 الغفران  عمارة   2 دكان   2

مكناس   52222  - امللكي   الجيش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122   : وداد  السفياني  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة السفياني وداد عنوا ه)ا) 
الجيش  شارع  سعد  اقامة   12 رقم 

امللكي 52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة السفياني وداد عنوا ه)ا) 
الجيش  شارع  سعد  اقامة   12 رقم 

امللكي 52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2722.

175I
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SAGEST

APPROCHES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
APPROCHES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 5 

تجزئة الوفاء 4 سايس طريق صفرو  
- 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.52669
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 25 مارس  املؤرخ في 
APPROCHES شركة ذات املسؤولية 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
4 سايس طريق  تجزئة الوفاء   5 رقم 
صفرو  - 32222 فاس املغرب  تيجة 

الزمة في القطاع.
و عين:

و  اهريمش  كريمة    السيد)ة) 
 4 اقامة تقي الدون شقة  عنوا ه)ا) 
شارع غزة حي الوفاء 1  32222 فاس 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 5 رقم  وفي   2221 مارس   25 بتاريخ 
4 سايس طريق صفرو   تجزئة الوفاء 

- 32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2652/2221.
176I

عزيز ا فوح

 SOCIETE AGROFOOD
ARFOUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

عزيز ا فوح
59 ز قة الزرقطوني ارفود، 52222، 

ارفود املغرب
 SOCIETE AGROFOOD ARFOUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النجاح رقم 19 أرفود - 52222 

أرفود املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE AGROFOOD  :

.ARFOUD
: بيع املواد  غرض الشركة بإوجاز 

الغدئية بالتقسيط .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النجاح رقم 19 أرفود - 52222 أرفود 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الرزاق  عبد  العمري  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرزاق  عبد  العمري  السيد 
أرفود   52222 عنوا ه)ا) حي السالم  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرزاق  عبد  العمري  السيد 
أرفود   52222 عنوا ه)ا) حي السالم  

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

مارس 2221 تحت رقم 383.
177I

NEOXIS CONSULTING

بوادي املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOXIS CONSULTING
 IMM DOUHI BD DERFOUFI
 ETAGE 1 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
بوادي املغرب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 

الدرفوفي اقامة الدوحي رقم 2 - 
62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37286

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بوادي   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

املغرب.
استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

فالحي.
57 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 -  2 رقم  الدوحي  اقامة  الدرفوفي 

62222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
القادر  عبد  بن  الوزاني  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

القادر  عبد  بن  الوزاني  السيد 
اقامة  الدرفوفي  شارع   57 عنوا ه)ا) 
الدوحي رقم 2 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

القادر  عبد  بن  الوزاني  السيد 
اقامة  الدرفوفي  شارع   57 عنوا ه)ا) 

الدوحي رقم 2 62222 وجدة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 1727.
178I

MSB Consulting

 UNILINGUA INSTITUT
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MSB Consulting
 Bd Zerktouni , N° 400, Etage
 4, B22 ، 20000، Casablanca

Maroc
 UNILINGUA INSTITUT PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 71، 

شارع ا فا، مكتب رقم 3  - 22222 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNILINGUA INSTITUT PRIVE
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دروس   : بإوجاز  الشركة  غرض 
تنظيم  الترجمة،  اشغال  اللغات، 

االسفاراللغوية والتقافية.
 ،71  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 22222  -   3 مكتب رقم  شارع ا فا، 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الدون  صالح  محمد  السيد 
 122 بقيمة  حصة   522   : الصقلي 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الدون  صالح  محمد  السيد 
ا فا  شارع   ،71 عنوا ه)ا)  الصقلي 

ش3 22222 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدون  صالح  محمد  السيد 
ا فا  شارع   ،71 عنوا ه)ا)  الصقلي 

ش3 22222 البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
179I

عزيز ا فوح

 AU SERVICE DE
L›HOTELLERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

عزيز ا فوح
59 ز قة الزرقطوني ارفود، 52222، 

ارفود املغرب
 AU SERVICE DE L›HOTELLERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املقاومة أرفود  - 52222 أرفود  

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 شتنبر 2222 تقرر إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
 AU SERVICE DE L’HOTELLERIE
 2 النسيم  بالعنوان تجزئة  الكائن  و 
مكناس   52222  - مكناس   147 رقم 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

بن وحيى  ادريس.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 327.
182I

MACOSIS CONSULTING

FABYANA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
FABYANA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 435 ب 

قطعة رياض الليمون تغات - 32222 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FABYANA
االنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري.
ب   435  : عنوان املقر االجتماعي 
قطعة رياض الليمون تغات - 32222 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد عبد الحق بعي 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الحق بعي عنوا ه)ا) 
435 ب قطعة رياض الليمون تغات 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحق بعي عنوا ه)ا) 
435 ب قطعة رياض الليمون تغات 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 27 ماي 2221 

تحت رقم 2227.
181I

SAFAA

STE LAVOSAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAFAA
 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،

46000، SAFI MAROC
STE LAVOSAF  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12 
ز قة  الفقيه زروق حي املستشفى  

اسفي - 46222 اسفي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5283

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 ماي   27 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
   STE LAVOSAF الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمالها 98.222 درهم وعنوان 
ز قة    12 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
الفقيه زروق حي املستشفى  اسفي - 
46222 اسفي املغرب  تيجة ل : كترة 

املنافسة.

 12 و حدد مقر التصفية ب رقم 
املستشفى   حي  زروق  الفقيه  ز قة  

اسفي - 46222 اسفي املغرب. 

و عين:
و  بودفا  رشيد   السيد)ة)  
عنوا ه)ا) رقم 12 ز قة  الفقيه زروق 

46222 اسفي  حي املستشفى  اسفي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   27 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2221 تحت رقم 552.

182I

STE HTCPRO SARL

IKHOLLANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA MAROC

IKHOLLANE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 385 حي 

الفتح  - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IKHOLLANE
-  قل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع
- بيع املواد الغذائية.

حي   385  : عنوان املقر االجتماعي 
الفتح  - 14222 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محماد  أوبال  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  محماد  أوبال  السيد 
القنيطرة   14222 الفتح   حي   385

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  محماد  أوبال  السيد 
القنيطرة   14222 الفتح   حي   385

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 22 وو يو 

2221 تحت رقم 82832.

183I

rochimed

CITEMAG سيتي ماك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

rochimed
 26rue d›azilal appt n(1 rdc

 casablanca ، 20500، casablanca
maroc

CITEMAG سيتي ماك شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية ز قة 
الزاس وز قة ميتز - 21222 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.222185

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 11 فبراور 2221 تم 

رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره 

»922.222 درهم« أي من »122.222 

درهم« إلى »1.222.222 درهم« عن 

طريق :  إجراء مقاصة مع دوون 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2221 تحت رقم 768769.

184I

rochimed

 ROCKHILL CAFEE

روخيل كافي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

rochimed

 26rue d›azilal appt n(1 rdc

 casablanca ، 20500، casablanca

maroc

ROCKHILL CAFEE روخيل كافي 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 ز قة 

عالل الفا�سي الطابق السفلي - 

21222 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.252241

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2221 فبراور   11 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   1.722.222«

 2.222.222« إلى  درهم«   322.222«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع دوون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2221 تحت رقم 768768.

185I

AGS CONSEIL

FIDUKEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

FIDUKEN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 ز قة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 22122 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FIDUKEN
محاسب   : غرض الشركة بإوجاز 

معتمد.
ز قة   12  : عنوان املقر االجتماعي 
 22122 - 5 3 الشقة  الحرية الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
كنودة  عبدالرحيم  السيد 
ز قة  الحمد  إقامة   12 عنوا ه)ا) 
 22122 12 بنجدوة  5 ش  زرهون ط 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

كنودة  عبدالرحيم  السيد 
ز قة  الحمد  إقامة   12 عنوا ه)ا) 
 22122 12 بنجدوة  5 ش  زرهون ط 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781484.
186I

HANA COMPTA MAROC

» LYKOS CONSEIL «
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA
MAROC

» LYKOS CONSEIL « شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 48 
تعاو ية إبن خلدون الجدودة. - 

24222 الجدودة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 18223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 «  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.» LYKOS CONSEIL
التنمية   -  : غرض الشركة بإوجاز 
تطوير  في  واإلستشارة  التجارية 
االستعا ة بمصادر   - إدارة األعمال. 
 - املشاريع.  عن  للكشف  خارجية 
في  والتكوين  والتدريب  التنظيم 

املجال التجاري.
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رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تعاو ية إبن خلدون الجدودة.   48

24222 الجدودة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : بوشتية  واسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  بوشتية  واسين  السيد 

الجدودة 24222 الجدودة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  بوشتية  واسين  السيد 

الجدودة 24222 الجدودة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالجدودة  بتاريخ 22 وو يو 

2221 تحت رقم 26532.
188I

عزيز ا فوح

ASTA U TADART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

عزيز ا فوح
59 ز قة الزرقطوني ارفود، 52222، 

ارفود املغرب
ASTA U TADART شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
 KSAR وعنوان مقرها اإلجتماعي
 TISSERDMINE MERZOUGA

 TAOUS RISSANI - 52450
الريصاني املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13163
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2221 تقرر حل  22 فبراور  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    ASTA U TADART
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
 KSAR TISSERDMINE اإلجتماعي 
 MERZOUGA TAOUS RISSANI -

 : الريصاني املغرب  تيجة ل   52452
توقف عن العمل .

 KSAR ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 TISSERDMINE MERZOUGA
 TAOUS RISSANI - 52452

الريصاني املغرب. 
و عين:

و  حسن  بوشدور    السيد)ة) 
الطاوس   مرزوكة  قصر  عنوا ه)ا) 
كمصفي  املغرب  الريصاني   52452

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

مارس 2221 تحت رقم 122.

189I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

BELDI COUNTRY CLUB
إعالن متعدد القرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 
جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 42222، مراكش املغرب
BELDI COUNTRY CLUB »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: كلم 6، 
طريق البراج، الشريفية جماعة 
تسلطا ت 42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18629
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  2221تم  ماي   26 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
إعطاء كامل الصالحيات للمسيرة من 

أجل إقتناء ملك عقاري
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 15: الذي ونص على ماولي: 
للمسيرة  الصالحيات  كامل  إعطاء 
أجل  من  لبنى  حرشاوي  السيدة 
 KHETTARA« املسمى  امللك  إقتناء 

»EL MENERA
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124712.

192I

عزيز ا فوح

TEBAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

عزيز ا فوح
59 ز قة الزرقطوني ارفود، 52222، 

ارفود املغرب
TEBAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر أوالد 
معطال عرب الصباح زيز - 52222 

أرفود املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11639

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 أبريل   21 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 122.222 رأسمالها  مبلغ    TEBAM
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الصباح  عرب  معطال  أوالد  قصر 
52222 أرفود املغرب  تيجة ل   - زيز 

: توقف عن العمل.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - زيز  الصباح  عرب  معطال  أوالد 

52222 أرفود املغرب. 
و عين:

و  جبوري  حماد   السيد)ة) 
اسماعيل   موالي  شارع  عنوا ه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  أرفود   52222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة  بتاريخ 26 ماي 

2221 تحت رقم 216.

191I

STE ROCHI TRANS SARL

STE ROCHI TRANS SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ROCHI TRANS SARL
الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 ز قة العراق اقامة الصفا 
و املروة الطابق االول رقم 17 طنجة، 

92222، طنجة املغرب
 STE ROCHI TRANS SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 شارع  
تغزوث بتجزئة البحر األبيض 

املتوسط القطعة 622  طنجة - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROCHI TRANS SARL
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع في املجال الوطني و الدولي.
شارع    4  : عنوان املقر االجتماعي 
األبيض  البحر  بتجزئة  تغزوث 
 - طنجة    622 القطعة  املتوسط 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

املحمدي  بولعيش  أحمد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
 السيد أحمد بولعيش املحمدي : 

1222 بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
املحمدي  بولعيش  أحمد  السيد 
القصر  الشهبة  دوار  عنوا ه)ا) 
طنجة   92222 طنجة  الصغير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املحمدي  بولعيش  أحمد  السيد 
القصر  الشهبة  دوار  عنوا ه)ا) 
الصغير طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 243266.

192I

STE LECABANON

STE LECABANON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE LECABANON
 N° 983 HAY EL HOUDA ،
80000، AGADIR MAROC

STE LECABANON شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 983 

حي الهودي - 8222 اكادور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
47737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LECABANON
غرض الشركة بإوجاز :  مقهى.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 983 
حي الهودي - 8222 اكادور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عد اني  محمد  �سي  السيد 
تجزئة ادمين بلوك د رقم  عنوا ه)ا) 

63 اوت ملول 8122 ا زكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عد اني  محمد  �سي  السيد 
تجزئة ادمين بلوك د رقم  عنوا ه)ا) 

63 اوت ملول 8122 ا زكان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2221 تحت رقم 122235.

193I

حسن      بلفقير  محا سب  معتمد من  طرف الد ولة

SOCIETE ABDO  BAZZINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حسن      بلفقير  محا سب  معتمد 
من  طرف الد ولة

ز قة  44 رقم  72 ، 14222، 
القنيطرة املغرب

 SOCIETE ABDO  BAZZINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكنب 2  
شا رع محمد  الخامس وز فة 178 - 

14222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2222 دجنبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ABDO  BAZZINE
التعلبم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيافة.
عنوان املقر االجتماعي : املكتب 2  
 -  178 شا رع محمد الخامس وز فة 

14222ا لقنيطرة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
  : الراحيم  عبد  بازين    السيد 
درهم   100,00 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
املغرب  السيد ا مغرب عنوا ه)ا) 

14222 القنيطرة ا مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الراحيم  عبد  بازين    السيد 
عنوا ه)ا) القنيطرة 14222 القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبراور 2221 تحت رقم 1697.
195I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إستيتيكا بوليكلينيك ميديكو 
دونطير

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب
إستيتيكا بوليكلينيك ميدوكو دو طير 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 ز قة 

ابن حنين بالزا طورو طريق تطوان - 
92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86911
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 أبريل   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ألرا  شركة   )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   3.342
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   3.342
أبريل   29 بتاريخ  الوليدي  يسرى 

.2221
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
ماي   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242887.
196I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إستيتيكا بوليكلينيك ميديكو 
دونطير

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جدود للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب
إستيتيكا بوليكلينيك ميدوكو دو طير  

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 ز قة 

ابن حنين بالزا طورو طريق تطوان - 
92222 طنجة املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86911
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2221 أبريل   29 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 

الوليدي يسرى  كمسير آخر
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تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242887.

197I

FIDUINVEST

EASYLENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUINVEST
 AVENUE TANTAN RESIDENCE
 SOULAIMANE 1B ETAGE 1 N°
 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
EASYLENS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 شارع 
عالل ابن عبد هللا رقم 5 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116483
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EASYLENS
مركز   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مبيعات رقمي
االنشطة  جميع  عامة  بصفة 
الغرض  في  تدخل  التي  التجارية 

االسا�سي للشركة.
22 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 92222  -  5 عالل ابن عبد هللا رقم 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الحسني محمد  الشرقاني  السيد 
املغربي الحامل لبطاقة التعريف رقم 
K482179 :  52 حصة بقيمة 1.222 

درهم للحصة .
املغربي  حمزة  املعطي  السيد 
الوطنية  التعربف  لبطاقة  الحامل 
حصة بقيمة   K475192 :  52 رقم 

1.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسني محمد  الشرقاني  السيد 
املغربي الحامل لبطاقة التعريف رقم 
K482179 عنوا ه)ا) حي مسترخوش 
تجزئة املسجد رقم 15 92222 طنجة 

املغرب.
املغربي  حمزة  املعطي  السيد 
الوطنية  التعربف  لبطاقة  الحامل 
شارع  عنوا ه)ا)   K475192 رقم 
 41 شقة   18 رقم  غا دي  مهاتما 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسني محمد  الشرقاني  السيد 
املغربي الحامل لبطاقة التعريف رقم 
K482179 عنوا ه)ا) حي مسترخوش 
تجزئة املسجد رقم 15 92222 طنجة 

املغرب
املغربي  حمزة  املعطي  السيد 
الوطنية  التعربف  لبطاقة  الحامل 
شارع  عنوا ه)ا)   K475192 رقم 
 41 شقة   18 رقم  غا دي  مهاتما 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242441.
198I

ARFALON

ARFALON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ARFALON
   Ahmed MAJJATI, RES. LES ALPES
 Etg 1 N°8, Maarif Casablanca ،

20520، casablanca MAROC

ARFALON شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13,ز قة 

أحمد املجاطي ,إقامة االلب , الطابق 
1, رقم 8 , املعاريف - 22332 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.428279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 29  و بر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    ARFALON الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
أحمد  13,ز قة  اإلجتماعي  مقرها 
املجاطي ,إقامة االلب , الطابق 1, رقم 
8 , املعاريف - 22332 الدار البيضاء 
الشريك  قرار   : ل  املغرب  تيجة 

الوحيد بعد تراكم الخسائر .
51,ز قة  و حدد مقر التصفية ب 
الطبري , الطابق 3 ,شقة  4,املعاريف 

- 22382 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

بناني و  عبد الرحمان   السيد)ة) 
الطابق   , 51,ز قة الطبري  عنوا ه)ا) 
3 ,شقة  4,املعاريف 22382 البيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2221 تحت رقم 7286.
199I

BUSINESS CENTER.COM

INDUSTRIAL LABS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة ف 
8 الطابق الثاني رقم 6 ، 22392، 

الدارالبيضاء املغرب

INDUSTRIAL LABS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ا فا، 
5 طابق االر�سي  شارع لحسن بصري  

- 22222 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.422625

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تحويل   تم    2221 ماي   23 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع  طابق االر�سي    5 »شارع ا فا، 
الدار   22222  - بصري   لحسن 
عبد  »شارع  إلى  املغرب«  البيضاء 
236 شارع باسكي اقامة  املومن رقم 
ف8 الطابق الثاني  رقم 6، - 22392 

الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781472.
222I

BUSINESS CENTER.COM

AICORP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة ف 
8 الطابق الثاني رقم 6 ، 22392، 

الدارالبيضاء املغرب
AICORP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 127، 

شارع مو تين اقامة 18 طابق 4 فال 
فلوري  - 22392 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.362235

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   24 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   AICORP
 12.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 127، 
فال   4 18 طابق  شارع مو تين اقامة 
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البيضاء  الدار   22392  - فلوري  
غرض  تحقيق  لعدم  املغرب  تيجة 

شركة.
و عين:

و  الوردي  غزالن    السيد)ة) 
 4 اقامة اجنحة النواصر  عنوا ه)ا) 
زاوية النواصر  شقة ب4  عمارة ب4 
املغرب  البيضاء  الدار   22222

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 24 ماي 2221 وفي شارع ا فا، 
5 طابق االر�سي  شارع لحسن بصري 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781472.
221I

fiding sarl

GREEN LADY SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

GREEN LADY SPA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1121 
مرجان 2, - 52222  مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN LADY SPA
 SALON  : غرض الشركة بإوجاز 

.DE COIFFURE
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكناس    52222  -  ,2 مرجان   1121

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : حكيمة  مودالي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مودالي حكيمة عنوا ه)ا) 
الثالث  الطابق   ،9 شقة   1 عمارة 
 52222   1 تجزئة السعدوة مرجان 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مودالي حكيمة عنوا ه)ا) 
الثالث  الطابق   ،9 شقة   1 عمارة 
 52272   1 تجزئة السعدوة مرجان 

مكناس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2724.
222I

Société marocaine de révision des comptes

URBA TOWN
إعالن متعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

URBA TOWN »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 3, تجزئة 
الشرف 2 الطابق االول الشقة 5 
الشطر 12 مجموعة 8. - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.167369
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2222 25  و بر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
من  الرفع  العام  الجمع  قرر  ماولي: 
الراسمال االجتماعي للشركة بقيمة 
من  ليرتفع  درهم   42.222.222
12.222.222 درهم الى 52.222.222 
الجاري  الحساب  طريق  عن  درهم 

للشركاء.
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
قرر الجمع العام الرفع من الراسمال 

االجتماعي 
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
 6 قرر الجمع العام تعدول الفصلين 

و7 من القا ون االسا�سي.
قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 

تحدوث القا ون االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
اليوبي  احمد  السيد  الشريك  اودع 
25.222.222 درهم كما اودع السيد 
بوشتة اليوبي 25.222.222 درهم بما 

مجموعه 52.222.222 درهم
على  ونص  الذي   :7 رقم  بند 
االجتماعي  الراسمال  وحدد  ماولي: 
الى  تقسم  درهم   52.222.222 في 
بقيمة  اجتماعية  حصة   522.222
 1 درهم لكل حصة مرقمة من   122
مقسمة بين الشركين    522.222 الى 
السيد  و  اليوبي  بوشتى  السيدان 
احمد اليوبي مناصفة بما مجموعة 

522.222 حصة اجتماعية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وناور 2221 تحت رقم 762677.
223I

Société marocaine de révision des comptes

WIDIS HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision

des comptes
 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
WIDIS HOLDING  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 332, شارع 

ابراهيم الروداني الطابق التاني 
املعاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
489455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وناور   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WIDIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. HOLDING
إدارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املساهمات املالية »شركة قابضة«..
 ,332  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع ابراهيم الروداني الطابق التاني 
البيضاء  الدار   22222  - املعاريف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم ساجد :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ساجد  الكريم  عبد  السيد 
ابن   521 رقم  الفرح  حي  عنوا ه)ا) 

جرير 22222 ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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ساجد  الكريم  عبد  السيد 
ابن   521 رقم  الفرح  حي  عنوا ه)ا) 

جرير 22222 ابن جرير املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2221 تحت رقم 765125.

224I

RICHOMAG

MOUJAHID CITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RICHOMAG
13 املجاطي إقامة ليلبيس  

املعاريف الدارالبيضاء، 22252، 
الدارالبيضاء املغرب

MOUJAHID CITY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 125 

شارع شفشاوني الطابق 1 العمارة 
8 عبن السبع الدارالبيضاء 22522 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
491841

 24 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 فبراور 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUJAHID CITY
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع  يابة عن الغير
النقل السياحي
النقل الحضري

 قل األفراد
 قل الركاب

 125  : االجتماعي  املقر  عنوان 
العمارة   1 الطابق  شفشاوني  شارع 
 22522 عبن السبع الدارالبيضاء   8

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
  : التكفاوي  عبدالكربم  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   122.222

للحصة .
 : التكفاوي  عبدالكربم  السيد   

1222 بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
التكفاوي  عبدالكربم  السيد 
شفشاوني  شارع   125 عنوا ه)ا) 
السبع  عبن   8 العمارة   1 الطابق 

casablanca 22522 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
التكفاوي  عبدالكربم  السيد 
شفشاوني  شارع   125 عنوا ه)ا) 
السبع  عبن   8 العمارة   1 الطابق 

casablanca 22522 املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2221 تحت رقم 767428.
225I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

IP GOLDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET ALMY SERVICE DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 SIDI MAAROUF BD

 ABOUBAKER AL KADIRI
 IMM AL AHFAD 2 ETAGE N
 10 CASABLANCA، 20450،

CASABLANCA MAROC
IP GOLDEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 18 
ز قة 273 حي موالي عبد هللا عين 
الشق الدار البيضاء الدار البيضاء 

22242 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.157845

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 أبريل   21 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية   IP GOLDEN
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 
حي   273 ز قة   18 مقرها اإلجتماعي 
الدار  الشق  عين  هللا  عبد  موالي 
 22242 البيضاء  الدار  البيضاء 
املغرب  تيجة لتوقف  الدار البيضاء 

النشاط.
و عين:

و  شوباعي  رشيد   السيد)ة) 
 22252 البيضاء  الدار  عنوا ه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
ز قة   18 وفي   2221 أبريل   21 بتاريخ 
حي موالي عبد هللا عين الشق   273
 22252 الدار البيضاء الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2221 تحت رقم 22657823.

226I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

بال موفادال ف كو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

 MOROCCAN CONSULTING
CENTER

 Rés. Khadija  Rue Loubnane 65
 Bureau N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC
بال موفادال ف كو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 LOTIS وعنوان مقرها االجتماعي
 KASBAT MEHDIA NR 1783
 MAG 2 KENITRA - 14000

القنيطرة  املغرب .
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
3321

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   
تم تغيير   2221 أبريل   28 املؤرخ في 
تسمية الشركة من »بال موفادال ف 

كو« إلى »أو جيل« .
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 82768.

227I

Mohamed Yassine Touili

LILYANE BAYT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Mohamed Yassine
البرا ص 2 , شارع الصنوبر رقم 69 
 BRANES 2, AV DES PINS NO

69، 90100، Tanger Maroc
LILYANE BAYT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23, شارع 
التوواحين - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LILYANE BAYT
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ريادة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
املرافق  و  الفنادق  ادارة  في  االعمال 
السياحية؛ بناء وإنشاء وإدارة مجمع 
فندقي ؛ ترويج وإنشاء وإدارة وتشغيل 
الفندقي  والنشاط  التجارية  األعمال 

والسياحي أو ذات الطابع السياحي..
عنوان املقر االجتماعي : 23, شارع 

التوواحين - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد عثمان القيغاني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثمان القيغاني عنوا ه)ا) 
ز قة ابو العالء املعري عمارة جوليا ة 

رقم 93 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان القيغاني عنوا ه)ا) 
ز قة ابو العالء املعري عمارة جوليا ة 

رقم 93 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 241272.
228I

Arithmetic Compta 

الكرا د بيبينيير دي صوصييتي

 LA GRANDE PEPINIERE 
DES SOCIETES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Arithmetic Compta
117 شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكتب رقم 4 ، 14222، 
القنيطرة املغرب

الكرا د بيبينيير دي صوصييتي ) 
 LA GRANDE PEPINIERE DES

SOCIETES) شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 117 شارع 
موالي عبد العزيز مكتب 3 القنيطرة 

- 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2222 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ( صوصييتي  دي  بيبينيير  الكرا د 
 LA GRANDE PEPINIERE DES

.(SOCIETES
توطين   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املقاوالت - كراء مكاتب مجهزة.
 117  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 3 مكتب  العزيز  عبد  موالي  شارع 
القنيطرة - 14222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 42.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة غزالن بعلي :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
  : الغازي  الحفيظ  عبد  السيد 
322 حصة بقيمة 122 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  بعلي  غزالن  السيدة 
 14222 اوجيه   اوالد  د  بلوك   328

القنيطرة املغرب.
الغازي  الحفيظ  عبد  السيد 
بلوك د اوالد اوجيه    328 عنوا ه)ا) 

14222 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  بعلي  غزالن  السيدة 
 14222 اوجيه   اوالد  د  بلوك   328

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.

229I

Société marocaine de révision des comptes

WEGMAN
إعالن متعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139
 63 Boulevard de la Corniche ,
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139،
20000، CASABLANCA MAROC
WEGMAN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي:  الدار 
البيضاء  شارع بوركون، ز قة 

جعفر بن حبيب، إقامة املشرق 2، 
الطابق األول، رقم 3 - 22222 الدار 

البيضاء  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.466359

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
تحويل املقر الرئي�سي للشركة  ماولي: 
 ، البيضاء  الدار   : اآلتي  العنوان  إلى 
املنطقة الصناعية ليساسفة   ،  469

، طريق بوسكورة 1277
على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 
التعدوالت األساسية للقا ون  ماولي: 
قرر  السابق،  للقرار  تبعا   : األسا�سي 
الرابع  البند  تغيير  الوحيد  الشريك 

من القا ون األسا�سي
على  ونص  الذي   :3 رقم  قرار 
ماولي: تحدوث القا ون األسا�سي : قرر 
 WEGMAN الشريك الوحيد للشركة

تحدوث القا ون األسا�سي.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
بالدار  للشركة  الرئي�سي  املقر  تحدد 
، املنطقة الصناعية   469  ، البيضاء 
ليساسفة ، طريق بوسكورة 1277. ما 

تبقى من البند ال وتغير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779552.
212I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 TRANS RIJAL ESSAKIA AL
HAMRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
 TRANS RIJAL ESSAKIA AL

HAMRA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
رقم 1723 - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TRANS RIJAL ESSAKIA AL

.HAMRA
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السالم رقم 1723 - 73222 الداخلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مصطفى اهل بلخير :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : بلخير  السيد حمزة اهل 
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حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بلخير  اهل  مصطفى  السيد 
 1723 رقم  السالم  حي  عنوا ه)ا) 

73222 الداخلة املغرب.
السيد حمزة اهل بلخير عنوا ه)ا) 
 73222  175 رقم  الحسني  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بلخير  اهل  مصطفى  السيد 
 1723 رقم  السالم  حي  عنوا ه)ا) 

73222 الداخلة املغرب
السيد حمزة اهل بلخير عنوا ه)ا) 
 73222  175 رقم  الحسني  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

ماي 2221 تحت رقم 732.
211I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ANJOUDAK INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
ANJOUDAK INFO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
مجموعة 45 منازل رقم 17 - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANJOUDAK INFO
جميع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اشغال املعلوميات.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السالم مجموعة 45 منازل رقم 17 - 

73222 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  وفل املاحي :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد  وفل املاحي عنوا ه)ا) 
السالم رقم 17 مجموعة 45 73222 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد  وفل املاحي عنوا ه)ا) 
السالم رقم 17 مجموعة 45 73222 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

وو يو 2221 تحت رقم 486.
212I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE DAR LILINES SARL
A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
90000، TANGER MAROC

 SOCIETE DAR LILINES SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6. شارع 
عالل بن عبد هللا - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE DAR LILINES SARL

.A.U
البيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
مستحضرات  توزيع  و  الشراء  و 
التجميل و املنتجات املحلية األخرى، 
لجميع  أ واعه  بجميع  التمثيل 
املنتجات و البضائع و املعدات و مواد 
الجملة.  شبه  أو  بالجملة  التجميل 
إدارة صالو ات التجميل و كل ما له 
عالقة بالنشاط.و بصفة عامة جميع 
و  الصناعية  و  التجارية  العمليات 
بالهدف  عالقة  ماله  كل  و  العقارية 
أن  شأ ه  من  التي  و  أعاله  املسطر 

يساعد على تحفيز الشركة..
شارع   .6  : عنوان املقر االجتماعي 
طنجة   92222  - عالل بن عبد هللا 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الفاضلي كمال :  52 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الفاضلي كمال عنوا ه)ا)  السيد 
شارع الفاويط 48، إقامة سارة محل 

رقم 2 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الفاضلي كمال عنوا ه)ا)  السيد 
شارع الفاويط 48، إقامة سارة محل 

رقم 2 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242344.

213I

ANAMAR FIDUCIAIRE

STE NIJARTOKOM نجارتكم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

  STE NIJARTOKOM جارتكم 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوت 
الحاج علي  - 45822 تنغير  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1573
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. STE NIJARTOKOM جارتكم 
اعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

النجارة املحترفة .
حي اوت   : عنوان املقر االجتماعي 

الحاج علي  - 45822 تنغير  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  واري عبدهللا :  822 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 222   : الحسين  احدو  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  عبدهللا  السيد  واري 
حلول تنغير 45822 تنغير املغرب.

عنوا ه)ا)  الحسين  احدو  السيد 
 45822 دوار افروتنت اوت الفر�سي  

تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  عبدهللا  السيد  واري 

حلول تنغير 45822 تنغير املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2221 تحت رقم 416.
214I

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز خبير قضائي في 

املحاسبة على الصعيد الوطني

اطلس امازيغ توغ ش.م.م  ش.و
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز 
خبير قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدان الفروسية 

سابقا امام مخبزة روزالي بجا ب  
اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

32222، فاس املغرب
اطلس امازيغ توغ ش.م.م  ش.و  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
Q3/47 ز قة 4 تجزئة الحدوقة 

طريق مكناس فاس - 32222  فاس 
املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25427
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2221 تم اإلعالم  15 أبريل  املؤرخ في 
و  حادجي  بنعي�سى    الشريك  بوفاة 
 لرسم 

ً
توزيع حصصه على الورثة تبعا

 2221 وناور   13 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

  ، خالدي    حفيظة  السيد)ة)  

1.322 حصة .
السيد)ة)   ادوة حادجي  ،  1.822 

حصة .
  ، حادجي   توفيق   السيد)ة) 

3.642 حصة .
السيد)ة) احمد  حادجي  ،  3.642 

حصة .
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 21 ماي 2221 

تحت رقم 2462/221.
215I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BENSBA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
BENSBA SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
1 رقم 181 - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENSBA SERVICES
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البنائ واشغال مختلفة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النهضة 1 رقم 181 - 73222 الداخلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : ما ور  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  ما ور  محمج  السيد 
احمد  سيدي  بلقاسم  اوت  دوار 

اوعمر 73222 اوالد تاومة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  ما ور  محمج  السيد 
احمد  سيدي  بلقاسم  اوت  دوار 

اوعمر 73222 اوالد تاومة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

ماي 2221 تحت رقم 783.
216I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

AGRIMER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
AGRIMER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

بير زران رقم 34 - 73222 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRIMER
-اال تاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الفالحي.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الداخلة   73222  -  34 بير زران رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
اليزود  الزين  سيدي  السيد 
 122 بقيمة  حصة   522   : الطلحة 

درهم للحصة .
 522   : الحاج  الزروك  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اليزود  الزين  سيدي  السيد 
الطلحة عنوا ه)ا) حي بئر ا زران رقم 

48 73222 الداخلة  املغرب.
عنوا ه)ا)  الحاج  الزروك  السيد 
 73222  21 رقم  التون�سي  ام  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  الحاج  الزروك  السيد 
 73222  21 رقم  التون�سي  ام  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

ماي 2221 تحت رقم 737.
217I

كاتب عمومي

بنخالي النجارة و االعمال 
املختلفة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

كاتب عمومي
رقم 529 بلوك ه مدونة الوحدة 
العيون ، 72222، العيون املغرب

بنخالي النجارة و االعمال املختلفة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
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الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 391 
مدونة الوحدة بلوك ه العيون - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بنخالي   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

النجارة و االعمال املختلفة.
اعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

النجازة , اعداد و تركيب املطابخ....
عنوان املقر االجتماعي : رقم 391 
 - العيون  ه  بلوك  الوحدة  مدونة 

72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد العزيز بنخالي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بنخالي  العزيز  عبد  السيد 
الوحدة  مدونة   391 رقم  عنوا ه)ا) 
العيون   72222 العيون  ه  بلوك 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بنخالي  العزيز  عبد  السيد 
الوحدة  مدونة   391 رقم  عنوا ه)ا) 
العيون   72222 العيون  ه  بلوك 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   19 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2221 تحت رقم 1541.
218I

LK CONSULTING SARL

MARINE VENTE SERVICES
إعالن متعدد القرارات

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93222، تطوان املغرب
 MARINE VENTE SERVICES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: محل رقم 
4 ميناء مرينة سمير طريق سبتة - 

93222 املضيق املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.25323

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   11 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

زيادة راسمال الشركة 
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
محل رقم  فتح فرع جدود للشركة  
الترفيهي  الطريق الرئيسية للميناء   2

طنجة بي العالمي .طنجة 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
 122222 زيادة راسمال الشركة من 

درهم الى 1222222درهم 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 1198.
219I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

CARTOMAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
CARTOMAP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الحسني شارع الطاح رقم 25 - 

73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARTOMAP

:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

اشغال  و  الغير  لحساب  البضائع 

البناء.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  25 رقم  الطاح  شارع  الحسني 

73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 6.822   : السيد لحسن السعدي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد الحسين السعدي :  6.622 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد ابراهيم السعدي :  6.622 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لحسن السعدي عنوا ه)ا) 

 73222  1554 رقم  الحسني  حي 

الداخلة املغرب.

السعدي  الحسين  السيد 

 1554 رقم  الحسني  الحي  عنوا ه)ا) 

73222 الداخلة املغرب.

السعدي  ابراهيم  السيد 

الطاح  الحسني شارع  حي  عنوا ه)ا) 
رقم 1554 73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحسن السعدي عنوا ه)ا) 
 73222  1554 رقم  الحسني  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

ماي 2221 تحت رقم 932.
222I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MORTHAR RESIDENCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
MORTHAR RESIDENCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسجد 
ز قة طرف االزرق بدون رقم - 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MORTHAR RESIDENCE
غرض الشركة بإوجاز : كراء شقق 

مفروشة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسجد ز قة طرف االزرق بدون رقم 

- 73222 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد مسعود الكعيوش :  1.222 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الكعيوش  مسعود  السيد 
 22 حي املسجد مجموعة  عنوا ه)ا) 
الداخلة   73222  5 رقم   6 ز قة رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكعيوش  مسعود  السيد 
 22 حي املسجد مجموعة  عنوا ه)ا) 
الداخلة   73222  5 رقم   6 ز قة رقم 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 677.
221I

Mohamed Yassine Touili

SAUCY CHEESY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Mohamed Yassine Touili
 BRANES 2 AV DES PINS NO 69

90100 ،، طنجة املغرب
SAUCY CHEESY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 

تارودا ت مجمع ابراج طنجة الوحدة 
6 مكتب رقم 13 مكرر - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116289
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAUCY CHEESY
تشغيل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
 ، الخفيفة  للوجبات  مطعم  وإدارة 
 ، ومقهى   ، بيتزا  ومطعم   ، ومطعم 
؛  ، وغرفة شاي  وصالون آيس كريم 
املطاعم والخدمات الغذائية املتنقلة
واملشروبات  األطعمة  توريد 
لالستهالك في املنضدة أو في عبوات 
اخدها,  أو  منها  التخلص  ومكن 
 ، عامة  تجارة   ، وتصدور  استيراد 
شراء ، بيع ، تسويق، توزيع وتصنيع 
استيراد  ؛  الغذائية  املنتجات  جميع 
وتصدور وتسويق على  طاقات كاملة 
اآلالت  و  مواد  للجميع  ومتنوعة 

الخاصة باملطاعم واملقاهي.
اإلنشاء ، االستحواذ ، االستغالل 
اإلوجار   ، املباشر  غير  أو  املباشر 
لجميع  اإلوجار  إدارة  االستيالء   ،
األعمال والتأجير والتركيب والتشغيل
املؤسسات املتعلقة بواحد أو آخر 

من األنشطة املحددة ؛
جميع  أو  قل  تشغيل  أو  اقتناء 
العمليات وبراءات االختراع املتعلقة 

بهذه األنشطة.
األوراق  جميع   ، أعم  بشكل 
التجارية والصناعية واملالية واألوراق 

املالية و
تعزز  أن  ومكن  التي  العقارات 

تنمية املجتمع..
ز قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تارودا ت مجمع ابراج طنجة الوحدة 
 92222  - مكرر   13 رقم  مكتب   6

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حمزة بلفقي :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد اكرم بو وس :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  بلفقي  حمزة  السيد 
 3 ط   27 الضحى فال فلوري عمارة 

رقم 12 92122 طنجة املغرب.

عنوا ه)ا)  بو وس  اكرم  السيد 
 23 رقم   79 حي منظر السواني ز قة 

92122 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  بو وس  اكرم  السيد 
 23 رقم   79 حي منظر السواني ز قة 

92122 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242272.
222I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

 DARBUS TRANSPORT
LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim
 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC
 DARBUS TRANSPORT
LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 
السعودوة الطابق 3 رقم 22 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117217
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 DARBUS TRANSPORT  :

.LOGISTIQUE
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع

النقل السياحي و املسافرين.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
السعودوة الطابق 3 رقم 22 - 92222 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد دحمان :  334 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد فريد الثواتي :  333 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
  : دحمان  الرحمان  عبد  السيد 
333 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  دحمان  رشيد  السيد 
طنجة   92222 حي السا ية القدومة 

املغرب.
عنوا ه)ا)  الثواتي  فريد  السيد 
النهضة شارع الشهيد محمد  تجزئة 
طنجة   92222  142 رقم  استيتو 

املغرب.
دحمان  الرحمان  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) حي السواني ز قة 55 رقم 2 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  دحمان  وونس  السيد 
 92222 2 55 رقم  حي السواني ز قة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5158.
223I

HIGH EDGE CONSULTING

RH IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
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 contact@highedge.ma، 93000،
TETOUAN املغرب

RH IMPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املنصور بن ابي عامر بوجراح 
الطويلع رقم 44 محل رقم 1  - 

93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPORT
تحويل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األموال ودفع الفواتير.
إستيراد و تجارة بالتجزئة..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوجراح  عامر  ابي  بن  املنصور 
 -   1 رقم  محل   44 رقم  الطويلع 

93222 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حمزة ركدي  :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  ركدي   حمزة  السيد 
شارع الحسن الثاني ثا وية جابر بن 

حيان  9322 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  ركدي   حمزة  السيد 
شارع الحسن الثاني ثا وية جابر بن 

حيان  93222 تطوان املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 1222.
224I

NEOEXPERT CONSULTING

أفريكا كراوت كنسلتينك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEOEXPERT CONSULTING
 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES RIBH D BIR ANZARANE، 3،
CASABLANCA MAROC

أفريكا كراوت كنسلتينك شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة األمير 
موالي عبد هللا و ز قة النخلة ع1  
ط4  ش7  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524763
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أفريكا   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

كراوت كنسلتينك.
غرض الشركة بإوجاز : إستشارات 

في تسيير الشركات.
ز قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
األمير موالي عبد هللا و ز قة النخلة 
الدار   22222  - ش7   ط4   ع1  

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
852 حصة    : السيد مجبر محمد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة بنشعبون خدوجة :  152 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  محمد  مجبر  السيد 
صطح بوسكورا ش 5 عمارة 3 املدونة 
البيضاء  الدار   22222 الخضراء 

املغرب.
خدوجة  بنشعبون  السيدة 
عنوا ه)ا) صطح بوسكورا ش 5 عمارة 
الدار   22222 الخضراء  املدونة   3

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  محمد  مجبر  السيد 
صطح بوسكورا ش 5 عمارة 3 املدونة 
البيضاء  الدار   22222 الخضراء 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782351.
225I

CHAOUER CONSEIL

TRANSISAAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

TRANSISAAC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 
إسبا يا إقامة ورغة 2 الطابق 6 
رقم 123 - 92222 طنجة اململكة 

املغربية.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32795

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 23 ماي 2221 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
أشغال البناء املختلفة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
ماي   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242774.
226I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

 MONOBRA DES TRAVAUX
»ET SERVICES »MTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 12
 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
 MONOBRA DES TRAVAUX ET
SERVICES »MTS« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 128 شارع 
العرعار الطابق الثاني مكتب رقم 

6 - - الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524859
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MONOBRA DES TRAVAUX ET

.»SERVICES »MTS
إ تاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتصنيع جميع منتجات التنظيف.
 128  : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكتب  الثاني  الطابق  العرعار  شارع 

رقم 6 - - الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ابرهيم اكفال :  334 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد  ور الدون املسعود :  333 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .



12947 الجريدة الرسميةعدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221) 

السيد محمد موذن :  333 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  اكفال  ابرهيم  السيد 
 - الشالالت   496 رقم  مروة  تجزئة 

املحمدوة املغرب.
عنوا ه)ا)  موذن  محمد  السيد 
الدار   - ب  س   21 رقم   41 بلوك 

البيضاء املغرب.
املسعود  الدون  السيد  ور 
 - الشالالت    1 البراهمة  عنوا ه)ا) 

املحمدوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  اكفال  ابرهيم  السيد 
 - الشالالت   496 رقم  مروة  تجزئة 

املحمدوة املغرب
عنوا ه)ا)  موذن  محمد  السيد 
الدار   - ب  س   21 رقم   41 بلوك 

البيضاء املغرب
املسعود  الدون  السيد  ور 
 - الشالالت    1 البراهمة  عنوا ه)ا) 

املحمدوة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 782431.
227I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

SOS EMERGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

SOS EMERGENCY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 222 شارع 
عبد املؤمن الطابق السفلي راقم 5 

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.444469

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2221 أبريل   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 Hamza EL )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   NEIL 1.222

السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 

  HEALT INVEST RC:467595 )ة) 

بتاريخ 26 أبريل 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 779988.

228I

FATHICONSULTING

 INOVI CONSTRUCTION

BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

FATHICONSULTING

 A8 LOTISSEMENT

 MOUSTAKBAL GH11

 APPARTEMENT  NUMERO 13 ،

20190، CASABLANCA MAROC

   INOVI CONSTRUCTION BTP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

األبطال شقة 4 أكدال  - 12292 

الرباط  املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133633

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2221 أبريل   14 املؤرخ في 

بدع-  مسير جدود للشركة السيد)ة) 

بن    - و    أمين  بوسالمة  و  سفيان 

يعيش الوالي - كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   27 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 114521.

229I

FIDUCIAIRE CHEMS

PARA GENIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

PARA GENIC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املركز ز قة رقم 1 رقم 1 جرف امللحة  

- 16122 جرف امللحة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GENIC
: بيع املواد  غرض الشركة بإوجاز 

الشبه الصيدلية .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املركز ز قة رقم 1 رقم 1 جرف امللحة  

- 16122 جرف امللحة  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الفالحي   بالل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  الفالحي   بالل  السيد 
عين  قيادة  املسيرة  تعاو ية  دوار 
جرف   16122 الدفالي جرف امللحة  

امللحة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  الفالحي   بالل  السيد 
عين  قيادة  املسيرة  تعاو ية  دوار 
جرف   16122 الدفالي جرف امللحة  

امللحة  املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

21 وو يو 2221 تحت رقم 271.
232I

STAR JOULIA

STAR JOULIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STAR JOULIA
13 ز قة احمد املجاطي اقامة االلب 
طابق 1 رقم 8 املعاريف ، 22332، 

الدار البيضاء املغرب
STAR JOULIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

22332 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524853
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STAR  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.JOULIA
االنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري.
ز قة   13  : عنوان املقر االجتماعي 
طابق  االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
 - البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   1

22332 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 252   : السيد عبد الغني العنابي 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد معاد العنابي :  252 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

 252   : العنابي  الحبيب  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد رضا العنابي :  252 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

العنابي  الغني  عبد  السيد 
42 رقم  عنوا ه)ا) تجزئة ميامار ز قة 
12 كاليفور يا البيضاء 22422 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  العنابي  معاد  السيد 
 12 رقم   42 ز قة  ميمار  تجزئة 
الدار   22422 البيضاء  كاليفور يا 

البيضاء املغرب.
السيد الحبيب العنابي عنوا ه)ا) 
 14 رقم   12 ز قة  ميامار  تجزئة 
الدار   22422 البيضاء  كاليفورني 

البيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  العنابي  رضا  السيد 
كاليفور يا   19 الرقم  حمرية  تجزئة 
البيضاء  الدار   22422 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العنابي  الغني  عبد  السيد 
42 رقم  عنوا ه)ا) تجزئة ميامار ز قة 
12 كاليفور يا البيضاء 22422 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 782428.
231I

Mohamed Yassine Touili

JAIDIBIEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Mohamed Yassine Touili
 BRANES 2 AV DES PINS NO 69

90100 ،، طنجة املغرب
JAIDIBIEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة رقية 
مكتب رقم 23 ابن تومرت - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JAIDIBIEN
الترويج   : بإوجاز  الشركة  غرض 
وتأجير  وبيع  ؛شراء  العقاري 
والتجهيز  البناء  أعمال  العقارات؛ 
جميع املباني  بناء  لجميع العقارات؛ 
لالستخدام التجاري أو الصناعي أو 
املنهي أو السكني وتشغيلها عن طريق 
اإلوجار؛ اقتناء وبيع جميع العقارات 
املبنية أو التي سيتم بناؤها ؛ املشاركة 
في  للشركة  املباشرة  غير  أو  املباشرة 
واملالية  التجارية  املعامالت  جميع 
الشركات  جميع  في  أو  والعقارية 
التجارية أو الصناعية التي قد تكون 
أي  لها  أو  الشركة  بغرض  مرتبطة 
�سيء مشابه أو ثا وي قد يعزز تطور 

الشركة..
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تومرت  ابن   23 رقم  مكتب  رقية 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الجيدي  املجيد  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الجيدي  املجيد  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) شارع الداي ولد سيدي بابا 

رقم 56 93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الجيدي  املجيد  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) شارع الداي ولد سيدي بابا 

رقم 56 93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242965.
232I

MEH EXPERTISE

RAHMA GROUP INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEH EXPERTISE
 BO DE LA GARE ، 25000، 48

KHOURIBGA MAROC
RAHMA GROUP INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 152 
 AVENUE MERS SULTAN -

20300 CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

424267
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2219 وناور   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAHMA GROUP INVEST
 GESTION, : غرض الشركة بإوجاز

.LOCATION SERVICES
 152  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 AVENUE MERS SULTAN - 22322

.CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 EL HAMZA ZOUHEIR السيد 
 AV MERS SULTAN  85 عنوا ه)ا) 

.20300 CASABLANCA MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 EL HAMZA ZOUHEIR السيد 
 AV MERS SULTAN  85 عنوا ه)ا) 

20300 CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2219 تحت رقم -.
233I

BOUCHTA COMPTA

PACIFIC FRUIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC
PACIFIC FRUIT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 127 شارع 
حفيظ بن عبد البار اقامة اال دلس 
ا زران الطابق 2 املحل رقم 6 127 
شارع حفيظ بن عبد البار اقامة 

اال دلس ا زران الطابق 2 املحل رقم 
6 92222 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.124227
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تحويل   تم    2221 ماي   24 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
البار  عبد  بن  حفيظ  شارع   127«
 2 الطابق  ا زران  اال دلس  اقامة 
شارع حفيظ بن   127  6 املحل رقم 
ا زران  اال دلس  اقامة  البار  عبد 
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الطابق 2 املحل رقم 6 92222 طنجة 
شارع حفيظ بن   127« إلى  املغرب« 
ا زران  اال دلس  اقامة  البار  عبد 
الطابق 2 املحل رقم  ب 9  127 شارع 
حفيظ بن عبد البار اقامة اال دلس 
  9 ب  رقم  املحل   2 الطابق  ا زران 

92222 طنجة   املغرب ».
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5133.

234I

CORPORATE AUDIT GROUP

 CORPORATE AUDIT
GROUP

إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 22222، 

casablanca maroc
Corporate Audit Group »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 445، 

شارع عبد املومن، الطابق الخامس، 
الرقم 22  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.155127

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   27 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :.1 رقم  قرار 

ماولي:
من  الشركة  رأسمال  رفع   -
 1.122.222 إلى  درهم   522.222
 622.222 درهم وذلك بإضافة مبلغ 
درهم عن طريق ادماج مبالغ مسجلة 

بحسابات االحتياطيات  
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7.: الذي ونص على ماولي: 

الحصص
بند رقم 8.: الذي ونص على ماولي: 

الرأسمال

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779232.

235I

س-اطلس

PARA MEDICAL MOJTAHID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23222، بني مالل 

املغرب

 PARA MEDICAL MOJTAHID

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : محل 

تجاري  رقم 27 موالي صالح رقم 11  

- 23152 القصيبة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.317

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2215 تقرر حل 

 PARA MEDICAL MOJTAHID

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

رقم  مقرها اإلجتماعي محل تجاري  

 23152  -   11 موالي صالح رقم   27

اللتوقف  املغرب  تيجة  القصيبة 

التام لنشاط الشركة.

و عين:

املهدي  الحكيم   عبد  السيد)ة) 

 23152 االداري   الحي  عنوا ه)ا)  و 

)ة)  كمصفي  املغرب  القصيبة 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

محل  وفي   2215 أكتوبر   12 بتاريخ 

تجاري  رقم 27 موالي صالح رقم 11  

- 23152 القصيبة املغرب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 19 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تادلة  

أبريل 2221 تحت رقم 43.

236I

FIDLOUK

WEST GRAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 22 غشت القصر الكبير 

، 92152، القصر الكبير املغرب
WEST GRAIN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
يعيش الرمل النورات  - 16152 

مشرع بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

613
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WEST  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. GRAIN
االستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

و التصدور و بيع املواد الزراعية.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اوالد يعيش الرمل النورات  - 16152 

مشرع بلقصيري املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : الكريمي    الدائم  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الكريمي   الدائم  عبد  السيد 
  282 حي �سي الحسن رقم  عنوا ه)ا) 

16152 مشرع بلقصيري املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكريمي  الدائم  عبد  السيد 
 282 حي �سي الحسن رقم  عنوا ه)ا) 

16152 مشرع بلقصيري املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

24 ماي 2221 تحت رقم 87.
237I

Sté quick bridge

TAF GREEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
TAF GREEN  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى الرياض 31 ذي الرسم 
العقاري 22912/42 أكليم  

تافوغالت - 63752 تافوغالت 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GREEN
دراسة   -  : غرض الشركة بإوجاز 

واعمال الري والري بالتنقيط
طاقة  أو  الشمسية  الطاقة   -

الرياح
- أشغال مختلفة.

امللك   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الرسم  ذي   31 الرياض  املسمى 
العقاري 42/22912 أكليم  تافوغالت 

- 63752 تافوغالت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
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الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بوعزاوي  الحميد  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
بوعزاوي  الحميد  عبد  السيد 
بركان  املركز  تافوغالت  عنوا ه)ا) 

63752 تافوغالت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوعزاوي  الحميد  عبد  السيد 
بركان  املركز  تافوغالت  عنوا ه)ا) 

63752 تافوغالت املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 328/2221.
238I

QUALICIA CONSULTING

FIRST MILLE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

FIRST MILLE SARL AU  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 RES وعنوان مقرها اإلجتماعي

 SELECTE 5EME ETAGE N°10 VN
MEKNES - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIRST  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. MILLE SARL AU
غرض الشركة بإوجاز : التجارة 

اآلخرين  عن  البضائع  يابة   قل 
أقل من 3.5 طن

وسيط تجاري.
 RES  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 SELECTE 5EME ETAGE N°12 VN
MEKNES - 52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

122 حصة    : السيد غيار سعيد 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  سعيد  غيار  السيد 
اقامة الريحان ابن   9 شقة   3 عمارة 
52222 مكناس  3 م ج مكناس  رشد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  سعيد  غيار  السيد 
اقامة الريحان ابن   9 شقة   3 عمارة 
52222 مكناس  3 م ج مكناس  رشد 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2715.
239I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

RIO TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
RIO TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
احمد بن شقرون ز قة واد  فيس 
رقم 22 - 73222 الداخلة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12921
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  تم   2221 أبريل   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»922.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 
إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 723.
242I

مكتب محاسبة

 BOUCHBOUCH
LOGISTIOQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدوة ، 52224، 

الرشيدوة املغرب
 BOUCHBOUCH LOGISTIOQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر تاردة 
الخنك  - 52222 الرشيدوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.BOUCHBOUCH LOGISTIOQUE
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير .
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الرشيدوة   52222  - الخنك   تاردة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد حاحيوي هشام 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حاحيوي هشام عنوا ه)ا) 
الجدودة  تاركة   1 رقم   12 ز قة 
الرشيدوة 52222 الرشيدوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد حاحيوي هشام عنوا ه)ا) 
الجدودة  تاركة   1 رقم   12 ز قة 

الرشيدوة 52222 الرشيدوة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 757.
241I

Finconseil

ROAD TO BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، 142

casablanca maroc
ROAD TO BEAUTY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
لال واقوت الدور 2 رقم 69 - 22222 

الدار البيضاء اململكة املغربية.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19227
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 ماي   17 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 ROAD TO الوحيد  الشريك  ذات 
 12.222 رأسمالها  مبلغ    BEAUTY
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
رقم   2 الدور  واقوت  لال  شارع   61
اململكة  الدار البيضاء   22222  -  69

املغربية  تيجة ل : الخمول.
و حدد مقر التصفية ب 61 شارع 
 22222 - 69 2 رقم  لال واقوت الدور 

الدار البيضاء اململكة املغربية. 
و عين:

شناني  حسام   السيد)ة) 
 HAY RIAD  92 عنوا ه)ا)  و 
BERRECHID 20200 برشيد اململكة 

املغربية كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779645.
242I

QUALICIA CONSULTING

FIRST FUEL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

FIRST FUEL SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 شارع 
عبد هللا املدووني الطابق 1 الشقة 
2 الدار البيضاء املغرب - 22222 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIRST  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. FUEL SARL AU
تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املحروقات
التجارة

استيراد و تصدور.
64 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
عبد هللا املدووني الطابق 1 الشقة 2 
الدار البيضاء املغرب - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الركراكي عمر :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  عمر  الركراكي  السيد 
خدوجة  اقامة  الفا�سي  عالل  شارع 
 52222 مكناس  ج  م   11 شقة   2

مكناس  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  عمر  الركراكي  السيد 
خدوجة  اقامة  الفا�سي  عالل  شارع 
 52222 مكناس  ج  م   11 شقة   2

مكناس  املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 13365.
243I

QUALICIA CONSULTING

HYDROKECH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

HYDROKECH SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 شارع 
عبد هللا املدووني الطابق 1 الشقة 
2 الدار البيضاء املغرب - 22222 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYDROKECH SARL AU
تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املحروقات
التجارة

استيراد و تصدور.
64 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
عبد هللا املدووني الطابق 1 الشقة 2 
الدار البيضاء املغرب - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الركراكي عمر :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  عمر  الركراكي  السيد 
خدوجة  اقامة  الفا�سي  عالل  شارع 
 52222 مكناس  ج  م   11 شقة   2

مكناس  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  عمر  الركراكي  السيد 
خدوجة  اقامة  الفا�سي  عالل  شارع 
 52222 مكناس  ج  م   11 شقة   2

مكناس  املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 13364.
244I

afaqconseil

COMPTOIR 404
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
COMPTOIR 404 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  الحي 
الصناعي سيدي غا م  رقم 424 
مراكش مراكش 42222 مراكش 

مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115385
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMPTOIR 424



عدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221)الجريدة الرسمية   12952

تاجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الخشب واأللواح 

مقاول  جارة
جميع  وتصدور  استيراد 

املستلزمات املرتبطة بالنجارة.
الحي    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 424 رقم  غا م   سيدي  الصناعي 
مراكش   42222 مراكش  مراكش 

مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : السيد وونس وراد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   522   : السيد وحيى وراد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  وراد  وونس  السيد 
الوحدة الرابعة الحي املحمدي   122

42222 مراكش مغرب.
السيد وحيى وراد عنوا ه)ا) تجزئة 
النخيل 2 رقم 1279 42222 مراكش 

مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وحيى وراد عنوا ه)ا) تجزئة 
النخيل 2 رقم 1279 42222 مراكش 

مغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124494.
245I

THE ADVISORY HOUSE

SANTE MULTISERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THE ADVISORY HOUSE
 AVENUE LALLA YACOUT ,61
 MUSTAPHA MAANI 2ème

 Etage ، 20000، CASABLANCA
MAROC

SANTE MULTISERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
تجاري رقم 4، عمارة رقم 16، نسمة 

2، موالي رشيد - 22672 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANTE MULTISERVICES
بيع،   : بإوجاز  الشركة  غرض 
شراء، تصنيع، توزيع، كراء، استيراد 
املنتوجات شبه  و  األجهزة  و تصدور 

الصيدال ية و شبه الطبية.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجاري رقم 4، عمارة رقم 16، نسمة 
الدار   22672  - رشيد  موالي   ،2

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد حسام بويرمان 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1.222   : البروزي  السيدة إكرام 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسام بويرمان عنوا ه)ا) 
8، ز قة حمزة عبد املطلب، ط 6، ش 
12، إقامة عبد املومن 22342 الدار 

البيضاء اململكة املغربية.
السيدة إكرام البروزي عنوا ه)ا) 
8، ز قة حمزة عبد املطلب، ط 6، ش 
12، إقامة عبد املومن 22342 الدار 

البيضاء اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة إكرام البروزي عنوا ه)ا) 

8، ز قة حمزة عبد املطلب، ط 6، ش 
12، إقامة عبد املومن 22342 الدار 

البيضاء اململكة املغربية
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 777893.
246I

FIDERSER

STE HIRAE GHAREB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE HIRAE GHAREB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
السليما ية 3  رقم 21 سيدي 

سليمان - 14222 سيدي سليمان 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2277
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2221 ماي   21 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
سيدي   21 رقم    3 »حي السليما ية 
سليمان  سيدي   14222  - سليمان 
 -   254 »حي الرياضرقم  إلى  املغرب« 

14222 سيدي سليمان  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ 21 

وو يو 2221 تحت رقم 144/2221.
247I

QUALICIA CONSULTING

BURAQ DELIVERY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

  BURAQ DELIVERY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

سيليكت الطابق الخامس رقم 12 
املدونة الجدودة مكناس  - 52222 

مكناس  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BURAQ DELIVERY SARL AU
غرض الشركة بإوجاز : الخدمات 
اللوجستية و قل البضائع  يابة عن 

اآلخرين أقل من 3.5 طن
التجارة

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 12 رقم  الخامس  الطابق  سيليكت 
 52222  - املدونة الجدودة مكناس  

مكناس  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : معتز  جلباب  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  معتز  جلباب  السيد 
شارع   1 شقة  الصحة  عمارة 
 52222 مكناس  ج  م  الزرقطوني 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوا ه)ا)  معتز  جلباب  السيد 
شارع   1 شقة  الصحة  عمارة 
 52222 مكناس  ج  م  الزرقطوني 

مكناس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2648.
248I

GLOBAL CONTACTS

ميرا اسكان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY MOULAY 32-32

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
ميرا اسكان شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5 
شارع عبد هللا بن واسين عمارة 

بليدون الطابق 5 رقم 5 - 22292 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ميرا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اسكان.
االنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري
او  العارية  االرا�سي  بيع  و  اقتناء 

املجهزة.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة  واسين  بن  هللا  عبد  شارع   5
 22292  -  5 رقم   5 الطابق  بليدون 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد الحمداني محمد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحمداني محمد عنوا ه)ا) 
حي الهدى الز قة 9 الرقم 16  22432 

الدارالببيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحمداني محمد عنوا ه)ا) 
حي الهدى الز قة 9 الرقم 16  22432 

الدارالببيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779222.
249I

CABINET HAMDI

E7 PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET HAMDI
 Avenue Hassane II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca
maroc

E7 PRODUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12، شارع 
مو�سى بن  صير، الطابق السادس، 
الشقة 11، غوتيي - 2 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19223

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 مارس 2221 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
بن  صير،  مو�سى  شارع   ،12« من 
الطابق السادس، الشقة 11، غوتيي 
- 2 الدار البيضاء املغرب« إلى »-161

163، شارع عبد املومن، رقم 63 - 2 

الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779413.
252I

س-اطلس

 LA MAROCAINE
 DES ROUTES ET
 AMENAGEMENT

»TERRITORIALE »MRAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23222، بني مالل 
املغرب

 LA MAROCAINE DES
 ROUTES ET AMENAGEMENT
TERRITORIALE »MRAT«  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النور اوت عطا الشطر 2 الجزء 2 
الطابق الثاني رقم 265 فم اودي - 

23226 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LA MAROCAINE DES  :
 ROUTES ET AMENAGEMENT

. »TERRITORIALE »MRAT
: مقاول في  غرض الشركة بإوجاز 

اشغال مختلفة

مقاول في البناء
كراء معدات االشغال العمومية

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 الجزء   2 النور اوت عطا الشطر 
 - فم اودي   265 الطابق الثاني رقم 

23226 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : ابراهيم  خويا  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  ابراهيم  خويا  السيد 
 2 الشطر  عطا  اوت  النور  تجزئة 
الجزء 2  رقم 265 فم اودي 23226 

بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)   ابراهيم  خويا  السيد 
 2 الشطر  عطا  اوت  النور  تجزئة 
الجزء 2  رقم 265 فم اودي 23226 

بني مالل املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 623.
251I

YF CONSULTING SERVICES

LAZRAK.ARCHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
LAZRAK.ARCHI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 
4 عمارة رياض املنزه ز قة سبو 
القنيطرة - 14222 القنيطرة. 

املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62869
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAZRAK.ARCHI
مهندس   : بإوجاز  الشركة  غرض 

معماري.
 4 الرقم   : عنوان املقر االجتماعي 
عمارة رياض املنزه ز قة سبو القنيطرة 

- 14222 القنيطرة. املغرب..
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : عماد  األزرق  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد األزرق عماد عنوا ه)ا) 43 
بيت  الشافعي  تجزئة  القدس  ز قة 

غالم تازة. 35222 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد األزرق عماد عنوا ه)ا) 43 
بيت  الشافعي  تجزئة  القدس  ز قة 

غالم تازة. 35222 تازة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 23 وو يو 

2221 تحت رقم 82854.
252I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 COMPAGNIE
 D’AMENAGEMENT
 ET DE PROMOTION
IMMOBILIERE-CAPRI

إعالن متعدد القرارات

CABINET LAAFOU CONSEIL
تجزئة  الكولين 2 رقم 5 عمارة 

ماتينيون الطابق 2 رقم 7 سيدي 
معروف الدار البيضاء ، 22152، 

الدار البيضاء املغرب
 COMPAGNIE

 D’AMENAGEMENT ET DE
PROMOTION IMMOBILIERE-

CAPRI »شركة  املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: بوز يقة 

-  اقامة 222 طريق الشاطئ - - الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.881
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 فبراور   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي:  
االعتراف بفقدان أكثر من ¾ من رأس 

املال الشركة؛ 
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي:  

قرار االستمرار في تشغيل الشركة؛ 
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
تعيين السيد رشيد كتاني كمتصرف 

في الشركة؛ 
قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 

صالحيات اإلجراءات القا و ية؛ 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 311-312.
253I

TALAM

TALAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TALAM
13ز قة احمد املجاطي اقامة   االلب 
الطابق االول رقم 8 املعاريف الدار 
البيضاء ، 22332، الدارالبيضاء 

املغرب
TALAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
احمد املجاطي اقامة االلب الطابق 

االول رقم 8 املعاريف الدار البيضاء 
- 22332 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525441
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TALAM
االنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري.
ز قة   13  : عنوان املقر االجتماعي 
احمد املجاطي اقامة االلب الطابق 
املعاريف الدار البيضاء   8 االول رقم 

- 22332 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 722   : الطالبي  السيد الحسين  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد امين الطالبي :  322 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين  الطالبي عنوا ه)ا) 
ز قة  الرحمان  عبد  سيدي  تجزئة 
الدار   22222 االلفة    19 رقم   31

البيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  الطالبي  امين  السيد 
ز قة  الرحمان  عبد  سيدي  تجزئة 
الدار   22222 االلفة    19 رقم   31

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين  الطالبي عنوا ه)ا) 
ز قة  الرحمان  عبد  سيدي  تجزئة 
الدار   22222 االلفة    19 رقم   31

البيضاء املغرب
عنوا ه)ا)  الطالبي  امين  السيد 

ز قة  الرحمان  عبد  سيدي  تجزئة 
الدار   22222 االلفة    19 رقم   31

البيضاء الدار البيضاء
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781233.
254I

EG BAT

EG BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

EG BAT
39 اللة واقوت الطابق 5 شقة 
د الدار البيضاء 39 اللة واقوت 
الطابق 5 شقة د الدار البيضاء، 

22222، لدار البيضاء املغرب
EG BAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع ال 
لة واقوت الطابق 5  - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.318139

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تحويل   تم    2221 ماي   23 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 -   5 شارع ال لة واقوت الطابق   39«
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   22222
باستور  إقامة  باستور  ساحة   17«
حي   8 رقم  األر�سي  الطابق  بويلد 
املستشفيات - 22362 الدار البيضاء  

املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 19994.
255I

MITAK CONSEIL

فوتورو برو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MITAK CONSEIL
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 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

فوتورو برو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  الحداوية 

2 إقامة األمل عمارة ف رقم 8  - 
22122 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.322987
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 23 مارس  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ  برو   فوتورو  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
إقامة   2 الحداوية  مقرها اإلجتماعي  
األمل عمارة ف رقم 8  - 22122 الدار 
صعوبة   : املغرب  تيجة ل  البيضاء 

التسويق .
و حدد مقر التصفية ب  الحداوية 
 -   8 رقم  عمارة ف  األمل  إقامة   2

22122 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الرادود  مينة    السيد)ة)  
األمل  إقامة   2 الحداوية  عنوا ه)ا)  
الدار   22122   8 رقم  ف  عمارة 
البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 772886.
256I

Finconseil

 Y&S TECHNOLOGY
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 142
casablanca maroc

Y&S technology Maroc شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الدور 5 رقم 17 - 22222 
الدار البيضاء اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524271

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Y&S  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.technology Maroc
الشراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 
والبيع واملتاجرة والتسويق والعرض 
والتجارة بشكل عام بجميع أشكالها 
لجميع السلع والتجهيزات الكهربائية 
واملعدات  الكمبيوتر  وشبكات 

واألدوات واألجهزة..
46 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الزرقطوني الدور 5 رقم 17 - 22222 

الدار البيضاء اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : أوا وش سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  سعيد  أوا وش  السيد 
7 شارع أ قرة شقة 9 محيط 22222 

الرباط اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  سعيد  أوا وش  السيد 

7 شارع أ قرة شقة 9 محيط 22222 
الرباط اململكة املغربية

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم -.
257I

الحمري تي�سي

الحمري تي�سي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحمري تي�سي
ز قة االمان رقم 14 حي النهضة 
لعياودة ، 11292، سال املغرب

الحمري تي�سي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قطاع ب 
رقم 172 حي الرحمة - 11272 سال 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الحمري تي�سي.
التجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

بالتقسيط و الجملة في االثواب .
: قطاع ب  عنوان املقر االجتماعي 
11272 سال   - حي الرحمة   172 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امام عبد العزيز عنوا ه)ا) 
النهضة  حي   14 رقم  االمان  ز قة 

لعياودة  11292 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امام عبد العزيز عنوا ه)ا) 
النهضة  حي   14 رقم  االمان  ز قة 

لعياودة  11292 سال املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بسال  بتاريخ 27 ماي 2221 

تحت رقم 36711.
258I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

NDH CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
)املغرب)

NDH CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس مكتب ماجوريل 
الطابق السابع رقم 33 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116767
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NDH  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTION
انعاش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ماجوريل  مكتب  الخامس  محمد 
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 92222  -  33 رقم  السابع  الطابق 
طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيد حمزة بوعويويش 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : بوعويويش  الدون  السيد  ور 
522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوعويويش  حمزة  السيد 
الخامس  محمد  شارع  عنوا ه)ا) 
مكتب ماجوريل الطابق السابع رقم 

33 92222 طنجة املغرب.
بوعويويش  الدون  السيد  ور 
الخامس  محمد  شارع  عنوا ه)ا) 
مكتب ماجوريل الطابق السابع رقم 

33 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوعويويش  حمزة  السيد 
الخامس  محمد  شارع  عنوا ه)ا) 
مكتب ماجوريل الطابق السابع رقم 

33 92222 طنجة املغرب
بوعويويش  الدون  السيد  ور 
الخامس  محمد  شارع  عنوا ه)ا) 
مكتب ماجوريل الطابق السابع رقم 

33 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 4892.
259I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 JANAMIN
INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL
 MESKINI VN FES ، 30000، FES

MAROC
   JANAMIN INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 39 
حي القدس بنسودة فاس  - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  JANAMIN INVESTISSEMENT
ع  ُمصِنّ  : بإوجاز  الشركة  غرض 

أغذوة محفوظة مربي 
استيراد وتصدور 

 تجارة وسيطة.
 39 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
 32222  - حي القدس بنسودة فاس  

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد طارق بدري :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد طارق بدري : 1222 بقيمة 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طارق بدري عنوا ه)ا) رقم 
33 حي القدس بنسودة فاس 32222 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طارق بدري عنوا ه)ا) رقم 
33 حي القدس بنسودة فاس 32222 

فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 21 ماي 2221 
تحت رقم 2453.

262I

مكتب محاسبة

OMARI FINANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدوة ، 52224، 

الرشيدوة املغرب
OMARI FINANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

محمد الزرقطوني رقم 29 - 52222 
الرشيدوة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.13963
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 أبريل   13 املؤرخ في 
ذات  شركة   OMARI FINANCE
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
الزرقطوني  محمد  شارع  اإلجتماعي 
الرشيدوة املغرب   52222  -  29 رقم 

 تيجة ألزمة.
و عين:

و  عماري  وليد   السيد)ة) 
تنغير  الوفا  حي   216 رقم  عنوا ه)ا) 
كمصفي  املغرب  الرشيدوة   52222

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي   2221 أبريل   13 بتاريخ 
 52222 -  29 محمد الزرقطوني رقم 

الرشيدوة املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 265.
261I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

SEGOVIA CAMINO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
)املغرب)

SEGOVIA CAMINO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس مكتب ماجوريل 

 TANGER 25 الطابق الخامس رقم
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116479

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SEGOVIA CAMINO
خدمات   : بإوجاز  الشركة  غرض 

النقل.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ماجوريل  مكتب  الخامس  محمد 
 TANGER  25 الطابق الخامس رقم 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : الخليفي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  الخليفي  احمد  السيد 
 93222 125 شارع تجزئة املطار رقم 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  الخليفي  احمد  السيد 
 93222 125 شارع تجزئة املطار رقم 
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تطوان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 4592.
262I

إئتما ية رزقي »ذ.رزقي هشام« محاسب معتمد

 SOCIETE SOUKNA AL
ABRAJ

إعالن متعدد القرارات

ائتما ية  » هشام رزقي« محاسب 
معتمد 

رقم17 شقه 15 ز قه ا تسيرابي 
52222 مكناس .املغرب

 SOUKNA AL ABRAJ شركة
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 87 
ب رياض زيتو ة 52222- مكناس 

املغرب.
 اعالن متعدد القرارات        

رقم التقييد في السجل التجاري       
       52965

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 دجنبر 2222      تم اتخاذ 

القرارات التالية   :
قرار رقم 1 : الذي ونص على ماولي 
ل  الودغيري  احمد  السيد  تفويت   :
الزياني  محمد  لفائدة  حصة   252
252 حصة لفائدة  و     (D668695(

. (U4255( محمد الزياني
الذي ونص على ما   :  2 قرار رقم 
تغيير الشكل القا وني للشركة    : ولي 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  الى  الوحيد  الشريك 

املسؤولية املحدودة.
على  ونص  الدي   :  3 رقم  قرار 
ماولي  : تعيين السيد احمد الودغيري 
الزياني  محمد  و   (   UC  51652(

)D668695) كمسيران للشركة .
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي للتالي:
بند رقم 2 الذي ونص على ماولي :  
الشكل القا وني للشركة : شركة ذات 

املسؤولية املحدودة .
بند رقم 6  : الدي ونص على ماولي:  
مساهمة  قدوة   قية وبسيطة . قدم 
 : مساهمة  قدوة للشركة من خالل  

  UC 51652(  السيد احمد الودغيري
خمسون الفا  درهم    52222 )مبلغ  
 D668695(( محمد الزياني   . درهما 
درهم خمسة وعشرون الفا   25222
 U4255(( الزياني  محمد  و   . درهم 
درهم خمسة وعشرون الفا   25222

درهم
على  ونص  الدي   :  7 رقم  بند 
الى  الشركة  رأسمال   سيرتفع  ماولي 
إلى   مقسمة   .وهي  درهما   122222
1222 حصة  اجتماعية   122 درهم 
 51652( احمد الودغيري    . للحصة 
الزياني  محمد  حصة    UC  ( 522
محمد  و  حصة    D668695( 252(

الزياني )U4255( 252حصة. 
على  ونص  الدي   :  16 رقم  بند 
كل  الشركة  يسير  و  وترأس  ماولي:  
من احمد الودغيري  و محمد الزياني 

. D668695
باملحكمة  القا وني  االوداع  تم 
ابريل   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2221 تحت رقم 2191 .
رقم الطلب : 832567481

263I

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز خبير قضائي في 

املحاسبة على الصعيد الوطني

اطلس امازيغ توغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز 
خبير قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدان الفروسية 

سابقا امام مخبزة روزالي بجا ب  
اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

32222، فاس املغرب
اطلس امازيغ توغ  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  
Q3/47 ز قة 4 تجزئة الحدوقة 

طريق مكناس فاس - - 32222 فاس 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25427

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 أبريل 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم  Q3/47 ز قة 4 تجزئة الحدوقة 
طريق مكناس فاس - - 32222 فاس 
تجزئة هبة طريق   346« إلى  املغرب« 
 32222  - فاس   3 مكناس محل رقم 

فاس  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 26 ماي 2221 

تحت رقم 2462/221.
264I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

PUESTA DE SOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
)املغرب)

PUESTA DE SOL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس مكتب ماجوريل 

الطابق الخامس رقم 25 - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116481

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PUESTA DE SOL
انعاش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ماجوريل  مكتب  الخامس  محمد 
 92222  -  25 الخامس رقم  الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 252   : الخليفي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 252   : الورياغلي  منيرة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
  : الخليفي  محمد  ردونة  السيدة 
252 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
  : الخليفي  محمد  عادل  السيد 
252 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  الخليفي  احمد  السيد 
 93222 125 شارع تجزئة املطار رقم 

تطوان املغرب.
السيدة منيرة الورياغلي عنوا ه)ا) 
 93222 125 شارع تجزئة املطار رقم 

تطوان املغرب.
الخليفي  محمد  ردونة  السيدة 
رقم  املطار  تجزئة  شارع  عنوا ه)ا) 

125 93222 تطوان املغرب.
الخليفي  محمد  عادل  السيد 
رقم  املطار  تجزئة  شارع  عنوا ه)ا) 

125 93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  الخليفي  احمد  السيد 
 93222 125 شارع تجزئة املطار رقم 

تطوان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 4593.
265I

مكتب محاسبة

TISGHNAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب محاسبة
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عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدوة ، 52224، 

الرشيدوة املغرب
TISGHNAS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر 

مرزوكة الطاوس - 52222 الريصاني 
الرشيدوة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8855
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  12 دجنبر  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   TISGHNAS
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 
قصر  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
مرزوكة الطاوس - 52222 الريصاني 

الرشيدوة املغرب  تيجة ألزمة.
و عين:

و  خربوش  محمد   السيد)ة)  
الدهبي  احمد  موالي  حي  عنوا ه)ا) 
 52222 الريصاني   15 ز قة   31 رقم 
الريصاني الرشيدوة املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
قصر  وفي   2222 دجنبر   12 بتاريخ 
مرزوكة الطاوس - 52222 الريصاني 

الرشيدوة املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 262.
266I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

ZK ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
ZK ARCHITECTURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي جيوت و 
المارتين اقامة الكتبية الطابق 3 رقم 

32.طنجة - 92222 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52337

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 28 دجنبر 2222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الكتبية  اقامة  المارتين  و  »جيوت 
 92222  - 32.طنجة  رقم   3 الطابق 
بدر  »2اقامة  إلى  املغرب«  طنجة 
الطابق   2 مجمع  بالزا  شور  2اوف 
االول رقم 13 الشرف مغوغة طنجة. 

- 92222 طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242598.
267I

مكتب محاسبة

FORET PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدوة ، 52224، 

الرشيدوة املغرب
FORET PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : ز قة 22 
رقم 8 ساحة الحسن 2 - 52222 

الرشيدوة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12881

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 أبريل   19 املؤرخ في 
FORET PRO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
 8 رقم   22 ز قة  اإلجتماعي  مقرها 
ساحة الحسن 2 - 52222 الرشيدوة 

املغرب  تيجة ألزمة.
و عين:

و  سعيدي  رشيد    السيد)ة) 
 2 ساحة الحسن   1 رقم  عنوا ه)ا)  
كمصفي  املغرب  الرشيدوة   52222

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 22 وفي ز قة   2221 أبريل   19 بتاريخ 
 52222  -  2 الحسن  ساحة   8 رقم 

الرشيدوة املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 261.
268I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتما ية الثقة العيون

LAAYOUNE

JAEIDAN PESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتما ية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72222، املر�سى العيون 

املغرب
JAEIDAN PESCA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  17 ز قة 
أسفي  املر�سى العيون. - 72222 

املر�سى العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. JAEIDAN PESCA
تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
والتجزئة؛  بالجملة  األسماك 
الشراء،  الحفظ،  الصيد،  التجميد، 
البيع، التسويق، االستيراد والتصدور 

بكافة أ واعه.......
17 ز قة  عنوان املقر االجتماعي :  
 72222  - العيون.  املر�سى  أسفي  

املر�سى العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد املختار حرو�سي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املختار حرو�سي عنوا ه)ا) 
رقم  وناور    11 شارع  النهضة  حي 
املر�سى   72222 العيون  املر�سى    22

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املختار حرو�سي عنوا ه)ا) 
رقم  وناور    11 شارع  النهضة  حي 
املر�سى   72222 العيون  املر�سى    22

العيون املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1724/2221.
269I

مكتب محاسبة

MESKI RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدوة ، 52224، 

الرشيدوة املغرب
MESKI RENT CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 64 

شارع موالي اسماعيل حي الرياض - 
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52222 أرفود الرشيدوة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11727

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
زوير  رشيد   )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   5.222
5.222 حصة لفائدة  السيد )ة) عبد 
ماي   12 بتاريخ  بسباس  الرحمان  

.2221
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 264.
272I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

 ONE-TIME
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT N°2   BD PRINCE MY
  ABDELLAH LOT DRISSIA
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 ONE-TIME CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 DR وعنوان مقرها اإلجتماعي

 OLAD MASSOUD COMMUNE
 WAHAT SIDI BRAHIM EL BOUR
MARRAKECH - FLEWESTERN@
 GMAIL.COM MARRAKECH

.MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95841

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2222 فبراور   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة)  السيد  تفويت 
 ABDERRAZZAK BOUCHRAHIL
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.222

 ABDELOUAHAD MOUHARAR
بتاريخ 26 فبراور 2222.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 6865.
271I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA MOVING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
DAKHLA MOVING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

عمارة رقم 2261 الطابق الثالث 
شقة رقم 25 - 73222 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA MOVING
بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السمك بالجملة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   2261 رقم  عمارة  السالم 
 73222  -  25 رقم  شقة  الثالث 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد اسكو ض :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد اسكو ض عنوا ه)ا) 
 22 رقم  الجدودة  ز قة   23 املسيرة 

73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اسكو ض عنوا ه)ا) 
 22 رقم  الجدودة  ز قة   23 املسيرة 

73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 722.
272I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتما ية الثقة العيون

LAAYOUNE

BARZA FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتما ية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72222، املر�سى العيون 

املغرب
BARZA FISH  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 

ووسف بن تاشفين رقم 34 شقة 
22  املر�سى العيون - 72222 املر�سى 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BARZA FISH
تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
والتجزئة؛  بالجملة  األسماك 
الشراء،  الحفظ،  الصيد،  التجميد، 
البيع، التسويق، االستيراد والتصدور 

بكافة أ واعه.......
ز قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شقة   34 رقم  تاشفين  بن  ووسف 
املر�سى   72222  - املر�سى العيون    22

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رزاق بوعزة :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد رزاق بوعزة عنوا ه)ا) 
املر�سى    27 رقم  النهضة ز قة فكيك  
العيون  املر�سى   72222 العيون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد رزاق بوعزة عنوا ه)ا) 
املر�سى    27 رقم  النهضة ز قة فكيك  
العيون  املر�سى   72222 العيون 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   12 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1171/2221.
273I

MANOPELLO

MANOPELLO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MANOPELLO
13 ز قة احمد املجاطي اقامة االلب 
طابق 1 رقم 8 املعاريف ، 22332، 

الدار البيضاء املغرب
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MANOPELLO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

22332 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525443
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANOPELLO
االنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري .
ز قة   13  : عنوان املقر االجتماعي 
طابق  االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
 - البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   1

22332 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 622   : الدون كو ين  السيد  ور 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد الواحد مطيب :  422 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 622  : كو ين  الدون  السيد  ور 

بقيمة 122 درهم.
 422  : السيد عبد الواحد مطيب 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ور الدون كو ين عنوا ه)ا) 
عين   32 رقم   3 ز قة  املرس  تجزئة 
الشق 22472  الدار البيضاء  املغرب.
مطيب  الواحد  عبد  السيد 
املحيرشة  لحفاوة  دوار  عنوا ه)ا) 
الدار    27182 بوسكورة   النواصر 

البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد  ور الدون كو ين عنوا ه)ا) 
عين   32 رقم   3 ز قة  املرس  تجزئة 
الشق 22472  الدار البيضاء  املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781234.
274I

س-اطلس

 BOUKALDA SE BATIMENT
ET TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23222، بني مالل 
املغرب

 BOUKALDA SE BATIMENT ET
TRAVAUX DIVERS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ادوز فم 

العنصر  تكزيرت  - 23252 بني مالل 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2349
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائيا 
تقرر حل   2221 فبراور   25 ملؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 BOUKALDA الوحيد  الشريك 
 SE BATIMENT ET TRAVAUX
 12.222 رأسمالها  مبلغ     DIVERS
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي ادوز 
بني   23252  - تكزيرت   فم العنصر  
مالل املغرب  تيجة ل : التوقف التام 

لنشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب ادوز فم 
العنصر  تكزيرت  - 23252 بني مالل 

املغرب. 
و عين:

بوقلدة  املصطفى    السيد)ة) 
فم  ووسف  اوت  دوار  عنوا ه)ا)  و 

املغرب  مالل  بني   23222 العنصر  
كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
17 ماي  االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 

2221 تحت رقم 562.
275I

كلينيك املسيرة

 CLINIQUE AL كلينيك املسيرة 
MASSIRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

كلينيك املسيرة
5 ز قة أحمد املقري غاسين الدار 
 n° 05 RUE AHMED AL البيضاء
MOQRI RACINE 5 ز قة أحمد 
 n° املقري غاسين الدار البيضاء
 05 RUE AHMED AL MOQRI
RACINE، 20100، الدار البيضاء 

املغرب
 CLINIQUE AL كلينيك املسيرة 

MASSIRA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 ز قة 
أحمد املقري غاسين الدار البيضاء 
 n° 05 RUE AHMED AL MOQRI
RACINE - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.462661

العام  الجمع  بمقت�سى 
 2221 ماي   24 اإلستثنائي املؤرخ في 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 
من  أي  درهم«   2.722.222« قدره 
 3.222.222« إلى  درهم«   522.222«
تقدوم حصص    : عن طريق  درهم« 

 قدوة أو عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 782199.
276I

CSN MAROC

STE LES JEUNES BUILD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

STE LES JEUNES BUILD شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

الخميس جماعة تيدولي مسفيوة 
اوت اورير الحوز  - 42285 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LES JEUNES BUILD
اعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة او البناء.
التجارة.

إدارة عمليات الخدمات التجارية .
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مسفيوة  تيدولي  جماعة  الخميس 
مراكش   42285  - اوت اورير الحوز  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : مهى  بن  علي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -
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وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  مهى  بن  علي  السيد 
قصر اوت وحيى النيف  52452 تنغير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  مهى  بن  علي  السيد 
قصر اوت وحيى النيف  52452 تنغير 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124592.

277I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 STE GOOD WORK OF
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC
 STE GOOD WORK OF

CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي كراج اوالد عياد اوالد زهرة - 
23222 بني مالل املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7337
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  تم   2221 ماي   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»422.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
أو  حصص  قدوة  تقدوم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
24 ماي  االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 

2221 تحت رقم 584.

278I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

أونجيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 MOROCCAN CONSULTING
CENTER

 Rés. Khadija  Rue Loubnane 65
 Bureau N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC
أو جيل  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 
قصبة مهدوة رقم 785 القنيطرة - 

14222 القنيطرة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3321

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   2221 أبريل   28 املؤرخ في 
املواد  »-تجارة  من  الشركة  نشاط 

الغذائية
-تجارة املنتجات الفالحية 

إلى  مختلفة«  أعمال  -مقاول 
»-إدارة األنشطة الزراعية 

-تجارة املنتجات الفالحية 
-مقاول أعمال مختلفة«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 82768.
279I

ALIANCE CONSEIL

LIJA TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALIANCE CONSEIL
حى عمر بن الخطاب ز قة 12 

رقم 31 البيضاء ، 22522، الدار 
البيضاء املغرب

LIJA TRANSPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 144 
شارع محمد سميحة رأس جوهرات 
محمد سميحة طابق 6 رقم 35 الدار 

البيضاء - 22222  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524925
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIJA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع مقابل أجر أو مكافأة.
- خدمات النقل البري والبضائع.

والدولي  والوطني  البري  النقل   -
أو  املواد  كل  أو  األصناف  لجميع 

جميعها
البضائع القابلة للتلف أم ال.

- استيراد وتصدور وعبور وتجميع 
بجميع  املنتجات  أو  السلع  جميع 

الوسائل
املواصالت.

لنقل  ثالجات  وتشغيل  تأجير   -
كافة املنتجات والبضائع.

جميع  وتأجير  وتأجير  وبيع  شراء 
مثل  املحركات  ذات  املركبات 

الشاحنات والحافالت ،
غيرها  أو   ، الصغيرة  الحافالت 
التنقل  وسائل  جميع  أعم  وبشكل 

املتعلقة بنقل البضائع.
التمثيل  عمليات  جميع   -
والشحن  والعمولة  والسمسرة 

واملناولة.
الشحنة   ، العام  الجر   ، امليثاق 

والخدمة.
- التجارة الوطنية والدولية بجميع 

أشكالها شراء وبيع وتسويق و
الجملة  وشبه  بالجملة  التوزيع 

والتجزئة لجميع املنتجات.
وتسويق  وبيع  وشراء  استيراد   -

كافة األصناف واملعدات الالزمة لـ
وتحويل  وتعبئة  ومعالجة  زراعة 

جميع املنتجات.

- تخزين وتخزين جميع املنتجات.
- أعمال مختلفة..

 144  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع محمد سميحة رأس جوهرات 
محمد سميحة طابق 6 رقم 35 الدار 
البيضاء  الدار    22222  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : املهدي  عبو�سي  السيد 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .
522 حصة    : السيد اليسر رشيد 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املهدي عنوا ه)ا)  السيد عبو�سي 
حي عمر بن الخطاب ز قة 12 رقم 31  

22522  الدار البيضاء املغرب.
السيد اليسر رشيد عنوا ه)ا) حي 
البيضاء   24 رقم   21 ز قة   2 املسيرة 

22222  الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املهدي عنوا ه)ا)  السيد عبو�سي 
حي عمر بن الخطاب ز قة 12 رقم 31  

22522  الدار البيضاء املغرب
السيد اليسر رشيد عنوا ه)ا) حي 
البيضاء   24 رقم   21 ز قة   2 املسيرة 

22222  الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782634.
282I

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز خبير قضائي في 

املحاسبة على الصعيد الوطني

أطلس أمازيغ توغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القا وني للشركة

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز 
خبير قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدان الفروسية 
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سابقا امام مخبزة روزالي بجا ب  
اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

32222، فاس املغرب
أطلس أمازيغ توغ  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي   رقم  
Q3/47 ز قة 4 تجزئة الحدوقة 

طريق مكناس فاس - - 32222 فاس 
.

تحويل الشكل القا وني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25427
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2221 تم تحويل  15 أبريل  املؤرخ في 
الشكل القا وني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 26 ماي 2221 

تحت رقم 2462/221.
281I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

AROUIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شارع محمد الخامس رقم 14 

الطابق االول الشقة 2 قصبة تادلة ، 
23354، قصبة تادلة املغرب

AROUIZ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوت 
حمو عبد السالم دور القصيبة  - 

23152 القصيبة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1997

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AROUIZ
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX
DIVERS OU CONSTRUCTIONS /

 ENTREPRENEUR PLAFONNEUR
.OU PLATRIER /NEGOCIANT

: دوار اوت  عنوان املقر االجتماعي 
 - القصيبة   دور  السالم  عبد  حمو 

23152 القصيبة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد مرغاد الحسين 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مرغاد الحسين عنوا ه)ا) 
تاكزيرت   وودي  اوت  الصحي  املركز 

23152 القصيبة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مرغاد الحسين عنوا ه)ا) 
تاكزيرت   وودي  اوت  الصحي  املركز 

23152 القصيبة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تادلة  

ماي 2221 تحت رقم 62.
282I

SOMADINCO

SERINA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOMADINCO
إقامة ماجورل عمارة B رقم2 

حي القدس البر و�سي ، 22612، 
الدارالبيضاء املغرب

SERINA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السعادة ع5 ز7 طابق1 شقة1 

القدس البر و�سي - 22622 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

495453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERINA TRANS

:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شقة1  طابق1  ز7  ع5  السعادة 

 22622  - البر و�سي  القدس 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد أوداد عبد القادر :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  رشيد  و ان  السيد 

سيدي  ر21  ز15  الصباح  تجزئة 

مومن 22622 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  رشيد  و ان  السيد 

سيدي  ر21  ز15  الصباح  تجزئة 

مومن 22622 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2221 تحت رقم 771273.
283I

PROCOMED

 WORKBOAT SERVICES
STRAIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

PROCOMED
شارع ولي العهد اءقامة دار الفرح 3 
رقم -64 طنجة- ، 92222، طنجة 

املغرب
Workboat Services Strait  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ولي 
العهد, إقامة دار الفرح 3, طابق 
الثاني, شقة 64 شارع ولي العهد, 
إقامة دار الفرح 3, طابق الثاني, 
شقة 64 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58485
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 وو يو   24 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ     Workboat Services Strait
وعنوان  درهم   32.222 رأسمالها 
العهد,  ولي  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
إقامة دار الفرح 3, طابق الثاني, شقة 
64 شارع ولي العهد, إقامة دار الفرح 
 92222  64 شقة  الثاني,  طابق   ,3
طنجة املغرب  تيجة ل : غياب الزبناء 
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
طابق   ,3 إقامة دار الفرح  ولي العهد, 
 92222 املغرب   64 شقة  الثاني, 

طنجة املغرب. 
و عين:

كراسكو  لوبيز  اونيكو   السيد)ة) 
شارع   123 عنوا ه)ا)  و  رودريكيز 
طابق  هللا,  عبد  بن  محمد  سيدي 
املغرب  طنجة   92222 2,شقة6 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
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محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
فبراور   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2217 تحت رقم 182244.
284I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DROGUERIE NORD SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
 DROGUERIE NORD SUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
24 رقم 25 - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DROGUERIE NORD SUD
بيع مواد   : غرض الشركة بإوجاز 

البناء.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسيرة 24 رقم 25 - 73222 الداخلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : اشري  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  اشري  لحسن  السيد 
حي املسيرة 24 شارع املر يين رقم 25 

73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  اشري  لحسن  السيد 
حي املسيرة 24 شارع املر يين رقم 25 

73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 14 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 629.
285I

CABINET AYZER

CHAWNI SHOES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET AYZER
 Résidence Al Azizia Bd

 Royaume Arabie Saoudite 3eme
 Etage N 20  Tanger ، 90000،

TANGER MAROC
CHAWNI SHOES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الورود رقم القطعة 735 طنجة - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116929
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAWNI SHOES
غرض الشركة بإوجاز : التجارة في 

االحذوة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - طنجة   735 القطعة  رقم  الورود 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد عبدهللا التليدي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدهللا التليدي عنوا ه)ا) 
 735 القطعة  رقم  الورود  تجزئة 

طنجة 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدهللا التليدي عنوا ه)ا) 
 735 القطعة  رقم  الورود  تجزئة 

طنجة 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5222.
286I

STE LUXURY CUISINE ET DESIGN INTERIEUR

 STE LUXURY CUISINE ET
DESIGN INTERIEUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE LUXURY CUISINE ET
DESIGN INTERIEUR

شارع موالي اسماعيل، زاوية أكادور، 
إقامة أسامة 45، الطابق األر�سي، 

املحل رقم 28 حرف »H سابقا« سلم 
ب ، 92222، طنجة املغرب

 STE LUXURY CUISINE ET
DESIGN INTERIEUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعيل، زاوية أكادور، 

إقامة أسامة 45، الطابق األر�سي، 
املحل رقم 28 حرف »H سابقا« سلم 

ب - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LUXURY CUISINE ET DESIGN

.INTERIEUR

بيع،   : بإوجاز  الشركة  غرض 

تركيب وتجميع املطبخ.

عصرية  مطابخ  وتركيب  تصميم 

ومخصصة لألفراد واملنازل والفيالت 

والشقق..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي اسماعيل، زاوية أكادور، إقامة 

املحل  األر�سي،  الطابق   ،45 أسامة 
 - »H سابقا« سلم ب  28 حرف  رقم 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 122   : منكيط  املختار  السيد 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  منكيط  املختار  السيد 
ز قة صوريا 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  منكيط  املختار  السيد 
ز قة صوريا 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 243274.

287I
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مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز خبير قضائي في 

املحاسبة على الصعيد الوطني

أطلس امازيغ توغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز 
خبير قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدان الفروسية 

سابقا امام مخبزة روزالي بجا ب  
اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

32222، فاس املغرب
أطلس امازيغ توغ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  
Q3/47 ز قة 4 تجزئة الحدوقة 

طريق مكناس فاس - - 32222 فاس 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25427
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 أبريل   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) حفيظة  خالدي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.322
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.322
احمد حادجي بتاريخ 15 أبريل 2221.
)ة)   ادوة  حادجي  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.822
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.822
احمد حادجي  بتاريخ 15 أبريل 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 26 ماي 2221 

تحت رقم 2462/221.
288I

TRANSLEC

TRANSLEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

TRANSLEC
11 ممرالتعريشات، شارع 

شفشاوني، عين السبع، ، 22222، 

الدارالبيضاء املغرب
TRANSLEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 

ممرالتعريشات، شارع شفشاوني، 
عين السبع،  - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.393719

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2221 ماي   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
 452.222« أي من  درهم«   52.222«
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
طريق :  رفع القيمة اإلسمية لألسهم 

املوجودة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 782516.
289I

FICOMFI

SOCLIMATEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FICOMFI
 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM
 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
SOCLIMATEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة أبو 

الحسن املريني إقامة أميرة 2 الطابق 
الخامس شقة 16 م ج مكناس - 

52222 مكناس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أبريل 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»ز قة أبو الحسن املريني إقامة أميرة 
ج  م   16 شقة  الخامس  الطابق   2
مكناس - 52222 مكناس املغرب« إلى 
»رقم 8 9 12 امللك املسمى ’  رجس ’ 
في تمارة صخيرات سيدي وحيى زعير - 

12222 تمارة  املغرب«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 193.

292I

FIGENOUV

PROMO KHAYARI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 16 شقة 3 دوور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب

PROMO KHAYARI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي مكتب 

بالطابق االر�سي رقم 118 دوور 

التازي حي س س م ب ع - 52272 

مكناس املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

48523

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2221 مارس   32 املؤرخ في 

 PROMO« من  الشركة  تسمية 

 VENTURE« إلى   »KHAYARI

. »BUILDING MAROC

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   25 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2256.

291I

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز خبير قضائي في 

املحاسبة على الصعيد الوطني

أطلس امازيغ توغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز 
خبير قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدان الفروسية 

سابقا امام مخبزة روزالي بجا ب  
اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

32222، فاس املغرب
أطلس امازيغ توغ   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  
Q3/47 ز قة 4 تجزئة الحدوقة 

طريق مكناس فاس - - 32222 فاس 
املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25427
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2221 أبريل   15 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 

حادجي  احمد   كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 26 ماي 2221 

تحت رقم 2462/221.
292I

شركة موسثرامي  كوص

 SOCIETE PROTETOP SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

شركة موسثرامي  كوص
رقم .4 مسجد ابي بكر الصدوق حي 
االمل باب السيفر بفاس. رقم .4 
مسجد ابي بكر الصدوق حي االمل 
باب السيفر بفاس.، 32222، فاس 

املغرب
 SOCIETE PROTETOP SARL AU
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 61 
تجزئة موالي ادريس اقامة 2 تغات 
بفاس رقم 61 تجزئة موالي ادريس 
اقامة 2 تغات بفاس 32222 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 21 
ووليوز 2215.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2221 مارس   15 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    PROTETOP SARL AU
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
تجزئة   61 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
تغات بفاس   2 موالي ادريس اقامة 
تجزئة موالي ادريس اقامة   61 رقم 
فاس املغرب   32222 تغات بفاس   2
 COVID19 ET LA  : ل   تيجة 

.CONCURRENCE
 61 و حدد مقر التصفية ب رقم 
تغات   2 تجزئة موالي ادريس اقامة 
تجزئة موالي ادريس   61 بفاس رقم 
فاس   32222 بفاس  تغات   2 اقامة 

املغرب. 
و عين:

و  ابخيي  مصطفى   السيد)ة)  
عين  طريق   3 فضيلة  عنوا ه)ا) 
32222 فاس املغرب  الشقف بفاس 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2722.
293I

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U

ELITE ADVISORS
.S.A.R.L. A.U 

إعالن متعدد القرارات

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U

 n° 20, Bd Zerktouni, Casablanca
 (1er étage, bureau 14( ، 20140،

Casablanca, Maroc
  .ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 22، شارع 
الزرقطوني، الطابق األول، املكتب 

14،  - - الدار البيضاء، املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.453857

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :21 رقم  قرار 
 122 تفويت  على  تصدوق  ماولي: 
السيدة  طرف  من  مملوكة  حصة 
إدريس  السيد  إلى  عطواني  إبتسام 

أقصبي بتاريخ 21 مارس 2221
على  ونص  الذي   :22 رقم  قرار 
ماولي: إقرار استقالة املسيرة السابقة 
تعيين  و  عطواني  إبتسام  السيدة 
جدود  مسير  أقصبي  إدريس  السيد 

للشركة 
على  ونص  الذي   :23 رقم  قرار 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  ماولي: 
من  أي  درهم   90.000،00 قدره 
)الرأسمال الحالي  10.000،00 درهم 
درهم    100.000،00 إلى  للشركة) 
عن  للشركة)  الجدود  )الرأسمال 

طريق تقدوم حصص  قدوة
على  ونص  الذي   :24 رقم  قرار 
ماولي: توسيع نشاط الشركة ليشمل 
تنزول  و  وتطوير  وإ تاج  تصميم  ـ   :
تكنولوجيا  وحلول  البرمجيات  ونشر 
املعلومات. ـ التوطين والعمل املشترك 
على  ونص  الذي   :25 رقم  قرار 
االجتماعي  املقر  تحويل  ماولي: 
للشركة من املقر الحالي : 332، شارع 
الطابق الخامس،  ابراهيم الروداني، 
الى  البيظاء  الدار   ،21 رقم  مكتب 
املقر الجدود : 22، شارع الزرقطوني، 
الدار   ،14 املكتب  األول،  الطابق 

البيضاء.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ونص على ماولي: 
النظام  من  جدودة  نسخة  اعتماد 

األسا�سي 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779426.
294I

IFCOF

ايمو بريان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
اومو بريان شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 147 شارع 
املقاومة اقامة افا الطابق 2 شقة 22 

- 22522 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524981
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اومو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بريان.
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 147  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 الطابق  افا  اقامة  املقاومة  شارع 

شقة 22 - 22522 البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

4.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 23.522   : السيد برعم مصطفى 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 18.482   : حسن  برعم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
برعم مصطفى عنوا ه)ا)  السيد 
  131 رقم   78 ز قة  اليوسفية  درب 

22222 البيضاء املغرب.
السيد برعم حسن عنوا ه)ا) درب 
 22222  83 رقم   78 اليوسفية ز قة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
برعم مصطفى عنوا ه)ا)  السيد 
  131 رقم   78 ز قة  اليوسفية  درب 

22222 البيضاء املغرب
السيد برعم حسن عنوا ه)ا) درب 
 22222  83 رقم   78 اليوسفية ز قة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782581.
295I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

ADELTO
إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

ADELTO »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 66 
شارع سان تين الطابق 2 راقم 3 - - 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.172527

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
بكراوي  السيد محمد عادل  تفويت 
332 حصة لفائدة السيد عبدالسالم 
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الحميد  عبد  السيد  تفويت  بكاش, 
السيد  لفائدة  حصة   172 خيري 
السيد  تفويت  بكاش,  عبدالسالم 
172 حصة لفائدة  عبد العزيز خيري 
تفويت  بكاش,  عبدالسالم  السيد 
حصة   332 خيري  توفيق  السيد 

لفائدة السيد عبدالسالم بكاش
على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 
ماولي: تغيير الشكل القا وني للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  لتصبح 

محدودة دات الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

مساهمات
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779985.
296I

OMARI IMMOBILIER

OMARI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OMARI IMMOBILIER
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
OMARI IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسار رقم 382 محل رقم 3 طريق 
comptabilitesahara2@ - آسفي

gmail.com مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115571
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OMARI IMMOBILIER

وكالة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
عقارية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طريق   3 محل رقم   382 املسار رقم 
comptabilitesahara2@  - آسفي 

gmail.com مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : عمري  جواد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  عمري  جواد  السيد 
طريق آسفي   382 تجزئة املسار رقم 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  عمري  جواد  السيد 
طريق آسفي   382 تجزئة املسار رقم 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124652.
297I

FIGENOUV

PROMO KHAYARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 دوور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب
PROMO KHAYARI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
بالطابق االر�سي رقم 118 دوور 

التازي حي س س م ب ع - 52272 
مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 مارس   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) محمد الخياري 
522 حصة اجتماعية من أصل 522 
بلغيت  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

بلغيتي بتاريخ 32 مارس 2221.
تفويت السيد )ة) محمد الخياري 
522 حصة اجتماعية من أصل 522 
محمد  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

مالكي بتاريخ 32 مارس 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
ماي   25 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2256.
298I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

ADELTO NETTOYAGE
إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

ADELTO NETTOYAGE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 66 شارع 
سان تينس الطابق 2 راقم 3  - - 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.324637

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
بكراوي  السيد محمد عادل  تفويت 
33 حصة لفائدة السيد عبدالسالم 
الحميد  عبد  السيد  تفويت  بكاش، 
السيد  لفائدة  حصة   17 خيري 
السيد  تفويت  بكاش،  عبدالسالم 
توفيق خيري 52 حصة لفائدة السيد 

عبدالسالم بكاش.
على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 
ماولي: تغيير الشكل القا وني للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  لتصبح 

محدودة دات الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
مساهمات

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779984.
299I

FIGENOUV

PROMO KHAYARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 دوور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب
PROMO KHAYARI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي مكتب 
بالطابق االر�سي رقم 118 دوور 

التازي حي س س م ب ع - 52272 
مكناس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48523
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 مارس   32 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
اشغال مختلفة واشغال البناء.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
ماي   25 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2256.
322I

FIGENOUV

SAMYTRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 دوور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب
SAMYTRAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 154 تجزئة 

ا ا�سي 1 - 52252 مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
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.35237
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2222 دجنبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرزاق  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
ودان 495 حصة اجتماعية من أصل 
)ة) جواد  495 حصة لفائدة  السيد 

احبابو بتاريخ 28 دجنبر 2222.
تفويت السيد )ة) الحسنية بلمكي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   495
)ة) جواد  495 حصة لفائدة  السيد 

احبابو بتاريخ 28 دجنبر 2222.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
فبراور   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 934.

321I

FIGENOUV

PROMO KHAYARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 دوور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب
PROMO KHAYARI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
بالطابق االر�سي رقم 118 دوور 

التازي حي س س م ب ع - 52272 
مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48523
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 32 مارس 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 118 رقم  االر�سي  بالطابق  »مكتب 
 - ع  ب  م  س  س  حي  التازي  دوور 
»متجر  إلى  مكناس املغرب«   52272
االسماعلية  رياض  تجزئة   I  86 رقم 
اوت والل - 52222 مكناس  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2256.

322I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TIDBANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
TIDBANE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل 
قسم 22 ز قة 6 رقم 16 - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TIDBANE
استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

وتسيير فندق.
عنوان املقر االجتماعي : حي االمل 
 73222  -  16 رقم   6 ز قة   22 قسم 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : بباها  اهل  علين  محمد  السيد 
332 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
حصة   332   : السيد اباه دلبوح 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 342   : بباها  اهل  ما ة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بباها  اهل  علين  محمد  السيد 
رقم   6 ز قة   2 حي القسم  عنوا ه)ا) 

16 73222 الداخلة املغرب.

حي  عنوا ه)ا)  دلبوح  اباه  السيد 

 1 رقم  فارس  ز قة  الرشيد  موالي 

73222 الداخلة املغرب.

السيدة ما ة اهل بباها عنوا ه)ا) 
حي القسم 2 ز قة 6 رقم 15 73222 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ما ة اهل بباها عنوا ه)ا) 
حي القسم 2 ز قة 6 رقم 15 73222 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 666.

323I

FIGENOUV

PROMO KHAYARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 16 شقة 3 دوور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب

PROMO KHAYARI  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

بالطابق االر�سي رقم 118 دوور 

التازي حي س س م ب ع - 52272 

مكناس املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2221 مارس   32 املؤرخ في 

مسير جدود للشركة السيد)ة) مالكي 

محمد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   25 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2256.

324I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 VISION SABLE MER OUED

EDDAHAB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

 VISION SABLE MER OUED

EDDAHAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 

شارع ادرار ضطوف رقم 31 - 

73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 VISION SABLE MER OUED

.EDDAHAB

استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

وتسيير فندق.

عنوان املقر االجتماعي : حي املطار 

شارع ادرار ضطوف رقم 31 - 73222 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : مشنان  الشيخ  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
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 522   : السيد الوالي وكبر مشنان 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  السيد الشيخ مشنان  
 73222 شارع الوالء حي فيال مشنان 

الداخلة املغرب.
مشنان  وكبر  الوالي  السيد 
عنوا ه)ا) حي االمل 21 بلوك 13 رقم 

14 73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  السيد الشيخ مشنان  
 73222 شارع الوالء حي فيال مشنان 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

ماي 2221 تحت رقم 844.
325I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

INTAJAT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
INTAJAT TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي حي السالم 

مجموعة 45 رقم 38 - 73222 
الداخلة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2249
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 فبراور   26 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
استغالل وتسيير فندق.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 28 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

مارس 2221 تحت رقم 367.
326I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

GREEN NOUICH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبري وز قة 

عبد الرحمان  اصر، إقامة املنصور، 
الطابق األول، الشقة رقم 2 ، 

92222، طنجة املغرب
GREEN NOUICH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 شارع 

ولي العهد، مركز NREA، الطابق 
األر�سي، املكتب رقم 13 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116925
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN NOUICH
اإلنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري - اإلنعاش السياحي.
 183  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ،NREA مركز  العهد،  ولي  شارع 
 -  13 رقم  املكتب  األر�سي،  الطابق 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
85 حصة    : السيد احمد العلمي 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .
الغماري التلمساني  السيدة وفاء 
درهم   1.222 بقيمة  حصة   15   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  العلمي  احمد  السيد 
طنجة   92222 الصنوبر  تجزئة 

املغرب.
الغماري التلمساني  السيدة وفاء 
 92222 الصنوبر  تجزئة  عنوا ه)ا) 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بنخالد   عادل  محمد  السيد 
السوي�سي  زرهون  شارع  عنوا ه)ا) 

12222 الرباط املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242922.
327I

شركة رياض للحسابات

AILAM CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة رياض للحسابات
39 شارع الدار البيضاء ، 62222، 

الناظور املغرب
AILAM CONSEIL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس رقم 15 العروي - 
62552 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12491
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 15 مارس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    AILAM CONSEIL
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
اإلجتماعي شارع محمد الخامس رقم 
15 العروي - 62552 الناظور املغرب 
غرض  تحقيق  استحالة   : ل   تيجة 

الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - العروي   15 رقم  الخامس  محمد 

62552 الناظور املغرب. 

و عين:
و  ملحمدي  كمال   السيد)ة) 
رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوا ه)ا) 
165 العروي 62552 الناظور املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 26 أبريل 

2221 تحت رقم 839.
328I

FIGENOUV

SAMYTRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القا وني للشركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 دوور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب
SAMYTRAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي 154 
تجزئة ا ا�سي - 52252 مكناس .
تحويل الشكل القا وني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35237

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 دجنبر 2222 تم تحويل 
الشكل القا وني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
فبراور   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 934.
329I

شركة رياض للحسابات

AILAM CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

شركة رياض للحسابات
39 شارع الدار البيضاء ، 62222، 

الناظور املغرب
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AILAM CONSEIL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
محمد الخامس رقم 15 العروي - 

62552 النلظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12491

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   23 في  املؤرخ 
ذات  شركة   AILAM CONSEIL
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
اإلجتماعي شارع محمد الخامس رقم 
15 العروي - 62552 النلظور املغرب 
غرض  تحقيق  الستحالة   تيجة 

الشركة.
و عين:

و  ملحمدي  كمال   السيد)ة) 
رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوا ه)ا) 
165 العروي 62552 الناظور املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 23 ماي 2221 وفي شارع محمد 
 62552  - العروي   15 الخامس رقم 

الناظور املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 1117.
312I

اريكوم

اريكوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اريكوم
رقم 661 تجزئة عين اغبال ازرو ، 

53125، ازرو املغرب
اريكوم شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 661 
تجزئة عين اغبال  - 53125 ازرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اريكوم.

: بيع املواد  غرض الشركة بإوجاز 
الفالحية .

عنوان املقر االجتماعي : رقم 661 
ازرو   53125  - اغبال   عين  تجزئة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  زيدان  ميمون  السيد 
قصر بولعجول زاودة 54353 ميدلت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  زيدان  ميمون  السيد 
 54353 زاودة   بولعجول  قصر 

ميدلت املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2221 تحت رقم 225.
311I

FIGENOUV

SAMYTRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 دوور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب
SAMYTRAD  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 154 تجزئة 

ا ا�سي - 52252 مكناس املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35237

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2222 تم تعيين  28 دجنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)   للشركة  جدود  مسير 

احبابو جواد  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
فبراور   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 934.
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FATHICONSULTING

D2 INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FATHICONSULTING
 A8 LOTISSEMENT

 MOUSTAKBAL GH11
 APPARTEMENT  NUMERO 13 ،
20190، CASABLANCA MAROC
D2 INVEST  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
11 وناور طابق 1 شقة رقم 169  - 

22222 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525261

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 D2  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. INVEST
شراء    : بإوجاز  الشركة  غرض 
،تجارة ،استيراد وتصدور جميع  ،بيع 

املتعلقة  واملنتجات  واملواد  املعدات 

التجميل  مستحضرات  بقطاع 

ومنتجات النظافة واألدوات املنزلية ؛

- التمثيل بجميع أشكاله للمجتمع 

األجنبي أو املغربي ؛

توزيع واستيراد وتصدور جميع   -

املنتجات الغذائية واالستهالكية.

واملواد  البضائع  جميع  -  قل 

واملنتجات واملواد في املغرب ودوليا.

املعامالت  جميع   ، وبصفة عامة 

أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
تكون  قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

أن  املحتمل  من  أو  الشركة  بغرض 

تسهل تحقيقه وتطويره ، وكذلك أي 

مشاركة مباشرة أو غير مباشرة بأي 

في الشركات التي  شكل من األشكال. 

أو  مماثلة  أهداف  لتحقيق  تسعى 

ذات صلة..

75 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 -   169 شقة رقم   1 وناور طابق   11

22222 الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حاتم دوان :  1.222 حصة 

بقيمة 122.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)   دوان  حاتم  السيد 
سيدي   72 رقم   2 الفتح  تجزئة 

البيضاء   الدار   22222   ، معروف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)   دوان  حاتم  السيد 
سيدي   72 رقم   2 الفتح  تجزئة 

البيضاء  الدار   22222   ، معروف 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782853.
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SOBAFISC

شركة 
 ADILMOHA  

الشغال البناء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

SOBAFISC
129 شارع املسيرة الناظور، 62222، 

الناظور املغرب
شركة ADILMOHA الشغال البناء   

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اوعليتن -تزاغين - بنسعيد - دريوش  
الناضور  62222 الناضور  املغرب .

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13421
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2221 ماي   15 في  املؤرخ 
السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 

واسبع عدول  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 1119.
314I

Voice Of Natural Services

 VOICE OF NATURAL
SERVICES VONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Voice Of Natural Services
 Hay Sbit Boulanoir ، 128
25152، Khouribga maroc
 Voice Of Natural Services
VONS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 186 شارع 
إبراهيم الروداني حي الهدى طبقة 

3 - 25222 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Voice  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Of Natural Services VONS
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

متنوعة و خدمات  ظافة  .
 186  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الهدى  حي  الروداني  إبراهيم  شارع 

طبقة 3 - 25222 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ماءالعينين  اشرف  السيد 
حي السبيت بولنوار   128 عنوا ه)ا) 

خريبكة 25152 خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ماءالعينين  اشرف  السيد 
حي السبيت بولنوار   128 عنوا ه)ا) 

خريبكة 25152 خريبكة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  بخريبكة   االبتدائية 
رقم  تحت   2221 وو يو   24

.25611121212679
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CABINET CADRE CONSEIL

SOMINEF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
SOMINEF SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
تزارين زاكورة - 47723 زاكورة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2281

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   29 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    SOMINEF SARL
مقرها  وعنوان  درهم   10.000,00
 - زاكورة  تزارين  مركز  اإلجتماعي 
47723 زاكورة املغرب  تيجة ل : عدم 
تحقيق الشركة الهدف الدي أنشئت 

من أجله.
مركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زاكورة    45222  - زاكورة  تزارين 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) صالح  اوردو و عنوا ه)ا) 
 47723 زاكورة  تغبالت  افرط  دوار 

زاكورة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2221 تحت رقم 23.
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LIBRAIRIE DU MAROC

 SOCIETE LIBRAIRIE DU
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LIBRAIRIE DU MAROC
35 شارع الجيش امللكي, املدونة 
الجدودة, محل رقم 1 ، 52222، 

مكناس املغرب
 Societe Librairie du Maroc

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 35 شارع 

الجيش امللكي, املدونة الجدودة, 

محل رقم 1 - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Societe Librairie du Maroc

غرض الشركة بإوجاز : -مكتبة

واألدوات  اللوازم  وشراء  -بيع 

املكتبية.

35 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

الجيش امللكي, املدونة الجدودة, محل 
رقم 1 - 52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : أتخيا  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد أتخيا عنوا ه)ا) 48 

 52222   2 مرجان  حفيضة  تجزئة 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد أتخيا عنوا ه)ا) 48 

 52222   2 مرجان  حفيضة  تجزئة 

مكناس املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   28 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2653.
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فيكوجيس

CONCASSAGE BOUAANFIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

فيكوجيس
43 ز قة موريطا يا الشقة 4 جيليز ، 

42222، مراكش املغرب
  CONCASSAGE BOUAANFIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الزيتون شيشاوة  - 41222 شيشاوة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 43.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 أبريل   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ابو  صالح  )ة)  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   19.952 الفوجة 
لفائدة   حصة   19.952 أصل  من 
احمد ابو الفوجة بتاريخ  )ة)  السيد 

12 أبريل 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
االبتدائية بامنتا وت  بتاريخ 25 ماي 

2221 تحت رقم 122/2221.
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FIGENOUV

EL FILALI MASLOUHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 دوور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب
EL FILALI MASLOUHI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1323 
تجزئة البساتين 7 الحي العسكري - 

52222 مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33217

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) مصلوحي محمد 

922 حصة اجتماعية من أصل 922 
املحجوب  )ة)  السيد  حصة لفائدة  

املجدهير بتاريخ 23 ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
ماي   25 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2258.
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FIGENOUV

EL FILALI MASLOUHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 دوور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب
EL FILALI MASLOUHI  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1323 
تجزئة البساتين 7 الحي العسكري - 

52222 مكناس املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33217

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2221 ماي   23 في  املؤرخ 
السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 

املجدهير املحجوب كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2258.
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FIGENOUV

EL FILALI MASLOUHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 دوور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب
EL FILALI MASLOUHI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1323 
تجزئة البساتين 7 الحي العسكري - 

52222 مكناس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33217

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2221 ماي   26 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الحي   7 تجزئة البساتين   1323 »رقم 
العسكري - 52222 مكناس املغرب« 
برج موالي   71 »حي الحمام رقم  إلى 

عمر - 52212 مكناس  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   31 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2658.
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 وري وابنه لالستيراد والتصدور

نوري وابنه لالستيراد والتصدير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 وري وابنه لالستيراد والتصدور
265 شارع الزرقطوني الدار البيضاء 

، 22252، الدار البيضاء املغرب
 وري وابنه لالستيراد والتصدور 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 
الزرقطوني الدار البيضاء  - 22252 

الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525417
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2222 أبريل   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
:  وري  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

وابنه لالستيراد والتصدور.
غرض الشركة بإوجاز : تجارة

استراد وتصدور
التجارة اإللكترو ية .

 265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - البيضاء   الدار  الزرقطوني  شارع 

22252 الدار البيضاء  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  قاسم عبد النوري :  122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
النوري  عبد  قاسم  السيد  
السالم  رياض  ا  بلوك   1 عنوا ه)ا) 

املحمدوة 28822 املحمدوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي عبد النوري عنوا ه)ا) 
املحمدوة  السالم  رياض  ا  بلوك   1

28822 املحمدوة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 22536.
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روسو أوتو برو

روسو أوطو برو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
روسو أوتو برو

 Quartier Rahrah Secteur Abir
N16 ، 90000، Tanger Maroc

روسو أوطو برو شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي راه راه 
قطاع عبير رقم 16 - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
روسو   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

أوطو برو.
صيا ة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وإصالح املركبات ذات املحركات ؛
تجارة وتسويق معدات السيارات 

االستيراد والتصدور والتجارة..
عنوان املقر االجتماعي : حي راه راه 
92222 طنجة   -  16 قطاع عبير رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  أولكة  واسر  السيد 
شارع نهرو عمارة األحباس شقة 15م 

ج 52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  أولكة  واسر  السيد 
عمارة األحباس شقة 15شارع نهرو م 

ج  52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم -.
323I

BMH EXPERTS

EARNED SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
EARNED SARL AU »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 2 مكان 
saint exupéry ، الطابق 2 ، رقم 
5 الدار البيضاء 22222 - 22222 

الدار البيضاء اململكة املغربية.
»استمرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4441

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 ماي 2221 تقرر ما ولي:

1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 
الخسائر املسجلة.

الشركة  رأسمال  تخفيض      .2
بمبلغ يساوي 1 درهم

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 4441.
324I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

CASTOR HOUSE BUILDERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 CASTOR HOUSE BUILDERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12 
ز قة الحرية الطابق 3 الشقة 5 

الدارالبيضاء - 22222 لدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
498429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASTOR HOUSE BUILDERS
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
أشغال  املد ية،  الخرصنة  البناء، 

الطرق،  صيا ة  و  إنشاء  الكهرباء، 
و  املكاتب  تجهيز  الكبرى،  األشغال 
األشغال العمومية و بيع مواد البناء.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 5 الشقة   3 ز قة الحرية الطابق   12
لدارالبيضاء   22222  - الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بنعناوة إسماعيل :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
إسماعيل  بنعناوة  السيد 
عملية  تجزئة  لساسفة  عنوا ه)ا) 
الدارالبيضاء   97 رقم  لساسفة 

22262 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
إسماعيل  بنعناوة  السيد 
عملية  تجزئة  لساسفة  عنوا ه)ا) 
الدارالبيضاء   97 رقم  لساسفة 

22262 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 773915.
325I

مكتب التوتيق

 INNOVATION ET
 MANAGEMENT

PHARMACEUTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

مكتب التوتيق
اقامة واسمينة 3 ز قة ابن العريف 
مكتب 5 الطابق 2 املعاريف الدار 
البيضاء، 22122، الدار البيضاء 

املغرب
 INNOVATION ET
 MANAGEMENT

PHARMACEUTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي الدا 

البيضاء، ز قة احمد الناصيري، رقم 
38، إقامة النصر املعاريف - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 12 ماي 2221 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
تصنيع واستيراد وتصدور وتوزيع 
املغربية  اململكة  داخل  وتسويق 
وخارجها، كل مستحضرات التجميل، 
الشخصية،  النظافة  منتجات 
وكذا   والتفاعلية  الطبية  األجهزة 

املكمالت الغذائية.
عمليات  جميع  وتنفيذ  تصميم 
التسويق واملبيعات لجميع الشركات 
الخاصة  الشركات  وخاصة 
باملستحضرات الصيدال ية والطبية 
ومنتجات  التجميل  ومستحضرات 

النظافة الشخصية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781292.
326I

STE BENSELLAOU SARL AU  

STE TALENVIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE BENSELLAOU SARL AU
 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ، 35100،
GUERCIF MAROC

STE TALENVIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
1 رقم 2296 حي الوفاق تمارة - 

12222 تمارة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.112421
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2221 وناور   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سالمي  أمين  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   122
122 حصة لفائدة  السيد )ة) محمد 

حكيم بتاريخ 25 وناور 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   22 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 5625.
327I

ALUMINIUM OTJ SARL

املنيوم اوطج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALUMINIUM OTJ SARL
عمارة العزيزية حي رويوم العربية 

السعودوة الطابق 3 رقم 22 طنجة ، 
92222، طنجة املغرب

املنيوم اوطج شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة  
العزيزية  حي رويوم العربية 

السعودوة الطابق 3 رقم 22 طنجة  
- 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: املنيوم  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

اوطج.
:  جارة  بإوجاز  الشركة  غرض 

االملنيوم.
عمارة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
العزيزية  حي رويوم العربية السعودوة 
 92222  - طنجة    22 رقم   3 الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اسامة غيالن  :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
52 حصة    : السيد تجاني املدني 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  غيالن   اسامة  السيد 
 95 رقم  السطوع  ز قة  مسنا ة  حي 

طنجة 92222 طنجة املغرب.
عنوا ه)ا)  املدني  تجاني  السيد 
طنجة  القصاص  حومة  مسنا ة 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  غيالن   اسامة  السيد 
 95 رقم  السطوع  ز قة  مسنا ة  حي 

طنجة 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 4955.
328I

LA FIDESSA

BAHIA CUIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LA FIDESSA
 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مراكش 
املغرب

BAHIA CUIR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 ، ز قة 
االخاء الحي الصناعي  -مراكش- - 

42222 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5247

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 ووليوز 2219 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الصناعي   الحي  االخاء  ز قة   ،  16«
42222 مراكش املغرب«   - -مراكش- 

بتجزئة  الكائن  السفلي  »الطابق  إلى 
 42222  - -مراكش-   53 رقم  جوهر 

مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
شتنبر   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2219 تحت رقم 7855.
329I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

يان بولدينك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ALMY SERVICE DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 SIDI MAAROUF BD

 ABOUBAKER AL KADIRI
 IMM AL AHFAD 2 ETAGE N
 10 CASABLANCA، 20450،

CASABLANCA MAROC
وان بولدونك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النسيم 

العمارة 164 الرقم 22 الطابق 
4 سيدي معروف الدار البيضاء 

22252 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
وان   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بولدونك.
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 22 الرقم   164 العمارة  النسيم 
الدار  معروف  سيدي   4 الطابق 
البيضاء  الدار   22252 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : املغرب سنة .

 722.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 : البني�سي  الصمد  عبد  السيد 
7222 بقيمة 722.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

البني�سي  الصمد  عبد  السيد 
 42 عمارة  العالم  دوار  عنوا ه)ا) 
الشقة 6 الطابق 2 تيط ملبل 22252 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
البني�سي  الصمد  عبد  السيد 
 42 عمارة  العالم  دوار  عنوا ه)ا) 
الشقة 6 الطابق 2 تيط ملبل 22252 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم -.
332I

FICOMFI

SOCLIMATEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FICOMFI
 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM
 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
SOCLIMATEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي ز قة أبو 

الحسن املريني إقامة أميرة 2 الطابق 
الخامس شقة 16 م ج مكناس - 

52222 مكناس املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2221 أبريل   28 املؤرخ في 
»تشغيل  من  الشركة  نشاط 
املستودعات املبردة،  تصنيع معدات 
األحداث،  »تنظيم  إلى  التبرود« 
أجهزة  تركيب  الكهربائي،  التركيب 
شراء  في  مقاول  الهواء،  تكييف 
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الهواء  تكييف  و  التبرود  آالت  وبيع 
الصناعي.«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 193.
331I

MCG

أطالس هوم كودز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أطالس هوم كودز شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عالل 
الفا�سي، العمارة 12، الشقة رقم 5، 
تجزئة سين - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : أطالس 

هوم كودز.
بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
املغربية  التقليدوة  الحرف  منتجات 

عبر األ تر ت.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الشقة   ،12 العمارة  الفا�سي،  عالل 
رقم 5، تجزئة سين - 42222 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 52   : السيدة احسان الرحموني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 52   : السيد عبد العاطي الغول 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحموني  احسان  السيدة 
رقم  الشقة  املنار  تجزئة  عنوا ه)ا) 
14 العمارة رقم 39 الطابق 4 42222 

مراكش املغرب.
الغول  العاطي  عبد  السيد 
لخميس  طريق  املوقف  عنوا ه)ا) 
مراكش   42222  118/17 الرقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحموني  احسان  السيدة 
رقم  الشقة  املنار  تجزئة  عنوا ه)ا) 
14 العمارة رقم 39 الطابق 4 42222 

مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124715.
332I

Ascensu

WEFIND TALENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ascensu
37 داوود الداهيري، الطابق 3، 

املعاريف، ، 22332، الدار البيضاء 
املغرب

WEFIND TALENTS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 شارع 
داوود الداهري ، الطابق الثالث ، 
املعاريف - 22332 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525521
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. WEFIND TALENTS

  : بإوجاز  الشركة  غرض 

توظيف  استشارات املوارد البشرية، 

وإدارة املوظفين

التدريب والدعم من أجل تطوير 

الذات، االستشارات اإلدارية.

37 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 ، الثالث  الطابق   ، الداهري  داوود 

البيضاء  الدار   22332  - املعاريف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : الشبهي  صوفيا  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد محمد  ور  

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة صوفيا الشبهي عنوا ه)ا) 

 ،4 54، طابق  إقامة اال دلسية، درج 

شقة 12، شارع ا وال 22332  الدار 

البيضاء املغرب.

عنوا ه)ا)  محمد  ور   السيد 

 ،4 54، طابق  إقامة اال دلسية، درج 

شقة 12، شارع ا وال 22332  الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة صوفيا الشبهي عنوا ه)ا) 

 ،4 54، طابق  إقامة اال دلسية، درج 

الدار   22332 12، شارع ا وال  شقة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781155.

333I

marrakech finance

LE CHANT DES OLIVIERS
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 LE CHANT DES OLIVIERS
قي  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
 LE CHANT 2221 أعطى  فبراور   21
بالسجل  املسجل    DES OLIVIERS
التجارية  باملحكمة   69957 التجاري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بمراكش 
تاكريا ت  دوار  ب  الكائن  التجاري 
 42222  - غيات  هللا  عبد  سيدي 
 REAL EVENT مراكش املغرب لفائدة
RESORTS MARRAKECH &  ملدة 5 
و   2221 فبراور   21 سنة تبتدئ من 
2225 مقابل مبلغ  31 وناور  تنتهي في 

شهري قيمته 33.222 درهم.
334I

NEOEXPERT CONSULTING

إنوفارن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOEXPERT CONSULTING
 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES RIBH D BIR ANZARANE، 3،
CASABLANCA MAROC

إ وفارن شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قت األمير 
موالي عبد هللا و ز قة النخلة 1 ط 4 
ش 7 - 22222 الدار البيضاء املغرب 

- 22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524761

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

إ وفارن.
غرض الشركة بإوجاز : إستشارات 

في تسيير الشركات.
ز قت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
األمير موالي عبد هللا و ز قة النخلة 
1 ط 4 ش 7 - 22222 الدار البيضاء 
البيضاء  الدار   22222  - املغرب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أالد ووسف سفيان :  122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
سفيان  ووسف  أالد  السيد 
 55 رقم  كيطان  شارع  عنوا ه)ا) 
تطوان    22222 الحسن  حي موالي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سفيان  ووسف  أالد  السيد 
 55 رقم  كيطان  شارع  عنوا ه)ا) 
تطوان    22222 الحسن  حي موالي 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782352.
335I

afaqconseil

AL AMINE RADIOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AL AMINE RADIOLOGIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى ابن تاشفين ف 2 العمارة ف 

الطابق رقم 578 شارع االمير موالي 
عبد هللا جليز  - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115493
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMINE RADIOLOGIE
مركز   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الفحص باالشعة
االستيراد والتصدور.

امللك   : االجتماعي  املقر  عنوان 
2 العمارة ف  املسمى ابن تاشفين ف 
شارع االمير موالي   578 الطابق رقم 
مراكش   42222  - جليز   هللا  عبد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : اطل�سي   السيدة  زيهة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : اسغاو  سلمى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  السيدة  زيهة اطل�سي  
 42222  222 3رقم  عباد  سيدي 

مراكش املغرب.
عنوا ه)ا)  اسغاو  سلمى  السيدة 
مراكش   2 اسيل عمارة ابتسام رقم 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  اسغاو  سلمى  السيدة 
مراكش   2 اسيل عمارة ابتسام رقم 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124577.
336I

cabinet idrissi

 STE CENTRE MEDICAL AL
FAHD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc
 STE CENTRE MEDICAL AL
FAHD  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن التاني مركز غفساي شقة 1 

تاو ات - 34222 تاو ات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CENTRE MEDICAL AL FAHD
الرعاوة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
تقدوم   - مركز صحي طبي    - الطبية  

خدمات التمريض.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 1 الحسن التاني مركز غفساي شقة 

تاو ات - 34222 تاو ات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيدة اومان بوسنان 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة اومان بوسنان عنوا ه)ا) 
حي انس طريق   12 شقة   61 عمارة 

عين الشقف 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  البقالي   سارة  السيدة 
س  الياسمين  رياض  تجزئة   124
 32222 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  االبتدائية بتاو ات  

2221 تحت رقم 223/2221.

337I

ECO FINANCE

CAPIBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ECO FINANCE
 RUE SOCRATE - RES ISLAM
N 52- املعاريف، 22372، الدار 

البيضاء املغرب
CAPIBAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8،شارع 

الجهاني رسين 8،شارع الجهاني رسين 
22472 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.192987
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 17 دجنبر 2229 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
8،شارع  رسين  الجهاني  »8،شارع 
الدارالبيضاء   22472 الجهاني رسين 
»كلغي فمليا،مكتب،44  إلى  املغرب« 
،ملتقى شارع أوسام ابن زيد وأحمد 
فمليا،مكتب،44  كلغي  جوماري 
،ملتقى شارع أوسام ابن زيد وأحمد 
الدارالبيضاء    22332 جوماري 

املغرب«.
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باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2219 تحت رقم 353841.
338I

FIDUSAL

HALIMA CENTRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSAL
1493وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تمارة ، 12232، تمارة 
املغرب

HALIMA CENTRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 313 

ز قة ابن الرومية إقامة اوة املحل 
183  - 12222 تمارة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HALIMA CENTRE
صالون   : بإوجاز  الشركة  غرض 

للحالقة السيدات
حمام سبا و التجميل.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اوة  إقامة  الرومية  ابن  ز قة   313

املحل 183  - 12222 تمارة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة حليمة الزروالي  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حليمة الزروالي عنوا ه)ا) 
شقة 63 عمارة B شارع محمد التروكي 

اكدال 12222 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حليمة الزروالي عنوا ه)ا) 
شقة 63 عمارة B شارع محمد التروكي 

اكدال 12222 الرباط املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   19 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2221 تحت رقم 5695.
339I

SOLAR-J

شركة سوالر-جي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLAR-J
حي املسيرة رقم 728 جرادة ، 

64552، جرادة املغرب
شركة سوالر-جي  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

رقم 728 جرادة  حي املسيرة رقم 
728 جرادة  62552 جرادة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36237
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2222 12  و بر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

سوالر-جي .
تجميع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
وبيع  الشمسية  االلواح  وتركيب 

ا ظمة الطاقة الشمسية .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
728 جرادة  حي املسيرة  املسيرة رقم 

جرادة   62552 جرادة    728 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 252   : سعيد  كرهيش  السيد 

حصة بقيمة 25.222 درهم للحصة .

السيد ازرك محمد :  252 حصة 

بقيمة 25.222 درهم للحصة .

 252   : السيد  اوت عبو جمال  

حصة بقيمة 25.222 درهم للحصة .

252 حصة    : السيد قاسم خالد 

بقيمة 25.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كرهيش سعيد عنوا ه)ا) 

 62552 728 جرادة   حي املسيرة رقم 

جرادة املغرب .

السيد ازرك محمد عنوا ه)ا) حي 

السالم جرادة 62552 جرادة  املغرب.

السيد  اوت عبو جمال عنوا ه)ا) 
 62552 حي املسيرة جرادة   561 رقم 

جرادة املغرب.

السيد قاسم خالد عنوا ه)ا) حي 
حسنية ز قة 4 رقم 3 جرادة  62552 

جرادة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كرهيش سعيد عنوا ه)ا) 

 62552 جرادة   728 حي املسيرة رقم 

جرادة املغرب

السيد ازرك محمد عنوا ه)ا) حي 

السالم جرادة 62552 جرادة املغرب

السيد  اوت عبو جمال عنوا ه)ا) 
 62552 حي املسيرة جرادة   561 رقم 

جرادة املغرب

السيد قاسم خالد عنوا ه)ا) حي 
حسنية ز قة 4 رقم 3 جرادة  62552 

جرادة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

24  و بر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2222 تحت رقم 2729.

342I

دووان األستاذة  رجس بلفقيه, موثقة بطنجة

NOUR FONCIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دووان األستاذة  رجس بلفقيه, 
موثقة بطنجة

12 ز قة لبنان، إقامة وامنة 1، رقم 
18 ، 92222، طنجة املغرب

NOUR FONCIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبي 
الحسن الشاذلي، اقامة شبوت رقم 

14 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116867
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOUR FONCIER
أنشطة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقارية.
عنوان املقر االجتماعي : شارع أبي 
اقامة شبوت رقم  الحسن الشاذلي، 

14 - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

21.522.222 درهم، مقسم كالتالي:
 : اكناو  الدون  السيد  ور 
 6.157.722 مساهمات عينية بقيمة 

درهم.
السيدة نعيمة فيكري : مساهمات 

عينية بقيمة 2.646.622 درهم.
مساهمات   : اكناو  د يا  السيدة 

عينية بقيمة 3.726.722 درهم.
السيدة صوريا اكناو : مساهمات 

عينية بقيمة 2.161.722 درهم.
مساهمات   : اكناو  السيد سامي 

عينية بقيمة 3.852.222 درهم.
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: مساهمات  السيدة سمية اكناو 
عينية بقيمة 2.977.322 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  ور الدون اكناو عنوا ه)ا) 
 22222 أ فا  كندي  شارع   7

الدارالبيضاء املغرب.
فيكري عنوا ه)ا)  نعيمة  السيدة 
 22222 أ فا  الكيندي  شارع   27

الدارالبيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  اكناو  د يا  السيدة 
 22222 أ فا  الكندي  شارع   7

الدارالبيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  اكناو  صوريا  السيدة 
أ فا   الكندي  شارع   27 الرقم  فيال 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  اكناو  سامي  السيد 
 22222 أ فا  الكيندي  شارع   27

الدارالبيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  اكناو  سمية  السيدة 
 22222 أ فا  الكندي  شارع   7

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ور الدون اكناو عنوا ه)ا) 
 22222 أ فا  كندي  شارع   7

الدارالبيضاء املغرب
عنوا ه)ا)  اكناو  صوريا  السيدة 
أ فا   الكندي  شارع   27 الرقم  فيال 

22222 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242847.
341I

ECO FINANCE

CAPIBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ECO FINANCE
 RUE SOCRATE - RES ISLAM
N 52- املعاريف، 22372، الدار 

البيضاء املغرب
CAPIBAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  8،شارع 
الجهاني رسين  8،شارع الجهاني 

رسين 22472 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.192987

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2229 وو يو   25 في  املؤرخ  الوحيد 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 
أي  درهم«   900.000,00« قدره 
إلى  درهم«   100.000,00« من 
  : عن طريق  درهم«   1.000.000,00«

تقدوم حصص  قدوة أو عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2229 تحت رقم 334617.
342I

CSN MAROC

باح�سي اليك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

باح�سي اليك  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي سوق 
االثنين تالوين  - 83522 تارودا ت  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : باح�سي 

اليك .
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

التركيب الكهربائي
تجارة

أعمال متنوعة أو البناء.
سوق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تارودا ت    83522  - تالوين   االثنين 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة  سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الرحمان   عبد  باح�سي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحمان   عبد  باح�سي  السيد 
 83522 تالوين   مركز  عنوا ه)ا) 

تارودا ت املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحمان   عبد  باح�سي  السيد 
 83522 تالوين   مركز  عنوا ه)ا) 

تارودا ت املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بتارودا ت  بتاريخ 27 ماي 

2221 تحت رقم 421.
343I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

LIDENJE
شركة التضامن

تأسيس شركة مد ية عقارية

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim
 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC
LIDENJE »شركة مد ية عقارية«
وعنوان مقرها اإلجتماعي: اقامة 
العزيزية شارع العربية الشعودوة 
الطابق 3 رقم 22 9222 طنجة 

املغرب
»تأسيس شركة مد ية عقارية«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

116333
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
2221 تقرر تأسيس شركة  27 أبريل 

مد ية عقارية ذات البيا ات التالية:
متبوعة  الشركة،  تسمية    -
تسميتها:  بمختصر  اإلقتضاء،  عند 

LIDENJE
-    غرض الشركة بإوجاز: شراء و 

كراء العقارات
-    عنوان املقر االجتماعي: اقامة 
الشعودوة  العربية  شارع  العزيزية 
طنجة   9222  22 رقم   3 الطابق 

املغرب
-     املدة التي تأسست من أجلها 

الشركة )سنة): 99
-  مبلغ رأسمال الشركة: 122.222 

درهم
النقدوة:  الحصص  مبلغ    -

122.222 درهم
مع  العينية  الحصص  مبلغ     -
وصف موجز لها وتقييم لها: - درهم، 

-
-    بيا ات حول الشركاء
 األشخاص الطبيعيون: 

- السيد)ة) عمر الشرقاوي املالكي 
عنوا ه  والكائن  شريك  بصفته)ا) 
عمارة  أ  مجموعة   2 العرفان  ب: 
13 92222 طنجة  2 رقم  177 طابق 

املغرب
حرمة  غسان  السيد)ة)   -
بصفته)ا) شريك والكائن عنوا ه ب: 
حي دغاليين بدون رقم 92222 اصيلة 

املغرب
 األشخاص املعنويون: 

بصفتها  التضامن«  »شركة   **  -
 ** والكائن مقرها اإلجتماعي ب:   **

** ** **
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: **
املمثل الدائم: **

الشخصية والعائلية  األسماء     -
وصفات ومواطن وصفات الشركاء أو 
األغيار الذون وحق لهم إلزام الشركة 

اتجاه الغير:
 األشخاص الطبيعيون: 

- السيد)ة) عمر الشرقاوي املالكي 
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مسير والكائن عنوا ه ب:  بصفته)ا) 
 177 عمارة  أ  مجموعة   2 العرفان 
طنجة   92222  13 رقم   2 طابق 

املغرب
 األشخاص املعنويون: 

بصفتها  التضامن«  »شركة   **  -
 ** والكائن مقرها اإلجتماعي ب:   **

** ** **
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: **
التجاري  السجل  في  التقييد  تم  
رقم  تحت   2221 ماي   11 بتاريخ 

.116333
344I

fidjuris sarl

MEDIGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fidjuris sarl
 BD IBNOU SINA 232
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

MEDIGO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي اشرف 2 
سلم 12 االقامة 5 رقم 2 - 23422 

الدا ر البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.397855

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2221 تقرر حل  22 فبراور  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 52.222 رأسمالها  مبلغ    MEDIGO
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
اشرف 2 سلم 12 االقامة 5 رقم 2 - 
23422 الدا ر البيضاء املغرب  تيجة 
لم تقم بأي نشاط منذ إنشائها   : ل 
التراخيص  على  حصولها  لعدم 

الالزمة.
و حدد مقر التصفية ب اشرف 2 
 23422  -  2 رقم   5 االقامة   12 سلم 

الدا ر البيضاء املغرب. 
و عين:

ريشيي  بنجماه جورج    السيد)ة) 

 13211 81 ساه مو توي  و عنوا ه)ا) 
مارساي فرنسا كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781294.
345I

Yarmo

YARMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Yarmo
اتصال شارع اللة لياقوت بز قة 

العرعار اقامة 9 الطابق 14البيضاء 
، 22222، البيضاء املغرب

YARMO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إلتقاء 
شارع اللة وقوت بز قة العرعارإقامة 
رقم 9 ضابق 4 - 22222 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YARMO
البرمجة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
و أنشطة ذات عالقة باملعلوميات و 

الحواسيب.
إلتقاء   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع اللة وقوت بز قة العرعارإقامة 

البيضاء   22222  -  4 ضابق   9 رقم 
املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد محمد السباعي 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد السباعي عنوا ه)ا) 
رقم 122 ز قة 2 حي الرميلة  22222 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد السباعي عنوا ه)ا) 
رقم 122 ز قة 2 حي الرميلة  22222 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
346I

FLASH ECONOMIE

SCPC - SAPEL
إعالن متعدد القرارات

SCPC - SAPEL
شركة  مساهمة، رأسمالها 

11.214.222 درهم
املقر الرئيس: شارع أحمد الهيبة، 
املنطقة الصناعية، أوت ملول - 

أكادور
السجل التجاري رقم 4.467 -  

التعريف الضريبي رقم 23322372
التعريف املوحد للمقاولة 

221518661222292
تجـدود مدة ا تداب مجموع 

املتصرفين
أوال: بموجب محضر الجمع العام 
 32 بتاريخ  املنعقد  العادي  السنوي 
شركة  مساهمو  قرر   ،2221 أبريل 
سابل«   – »س.ص.ب.ص  املساهمة 
املتصرفين  ا تداب  فترة  تجدود 
فيري  ماري-كرستين  السيدتين 
برايس  والسادة  فيري  وماري-آن 
بيروبي وفيليب بيروبي وعلي بنحمو 

ست  ملدة  وذلك  فوكطس  وشركة 
سنوات.

تم اإلوداع القا وني بكتابة  ثا يا: 
الضبط باملحكمة االبتدائية بإ زكان، 
عدد  تحت   2221 وو يو   21 بتاريخ 

.1233
للخالصة والتذكير

الرئيس املدور العام

347I

CSN MAROC

فكاس افكاك نيكوص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

فكاس افكاك  يكوص شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس مركز تالوين  - 

83522 تارودا ت املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فكاس   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

افكاك  يكوص.
غرض الشركة بإوجاز : تجارة

أعمال متنوعة أو تشييد.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تالوين   مركز  الخامس  محمد 

83522 تارودا ت املغرب .
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة  سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محمد   عزيز  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  محمد  عزيز  السيد 

تالوين   مركز  الخامس  محمد  شارع 

83522 تارودا ت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  محمد  عزيز  السيد 

تالوين   مركز  الخامس  محمد  شارع 

83522 تارودا ت املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بتارودا ت  بتاريخ 27 ماي 

2221 تحت رقم 422.

348I

FLASH ECONOMIE

EXPERTS PRODUCTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 EXPERTS PRODUCTS

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها:12222 درهم

 مقرها اإلجتماعي: شارع حسن 2 ، 7 
ز قة أحمد الطوقي الطابق 2 - الدار 

البيضاء 

RC:486139-

ICE:222729351222272

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

للشركاء املؤرخ بتاريخ 12 أبريل 2221 
قرر

للشركة  االجتماعي   املقر  تحويل 
ز قة أحمد   7  ،  2 من شارع حسن 

البيضاء  الدار    2 الطابق  الطوقي 
املغرب إلى زاوية 21 ز قة الحاج عمر 
 Cernay الريفي و 16 ز قة أبو ذهابو

سابقا مرس السلطان  الدار البيضاء

النظام  من   4 الفصل  تعدول 

األسا�سي للشركة   

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 22811
349I

zakaria gestion snc 

 FEDANE SALHAM  LI AL   
JAWDA WA AL ITKANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

 FEDANE SALHAM  LI AL   
JAWDA WA AL ITKANE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اوت 
بوغرين جماعة سيدي الغندور 
قبليين الخميسات - 15222  

الخميسات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
    : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 FEDANE SALHAM  LI AL JAWDA

.WA AL ITKANE
تربية   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الدواجن
أعمال مختلفة

اوت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الغندور  سيدي  جماعة  بوغرين 
  15222  - الخميسات  قبليين 

الخميسات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  بنشاغي  حميد  السيد 
134 تجزئة املنى 15222  الخميسات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  بنشاغي  حميد  السيد 
134 تجزئة املنى 15222  الخميسات 

املغرب
تم اإلوداع القا وني ب-  بتاريخ 27 

وو يو 2221 تحت رقم 525.
352I

RIDATMA

سكاف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

RIDATMA
 AIT MOUSSA OU ALI BOUMIA
 MIDELT AIT MOUSSA OU ALI

 BOUMIA MIDELT، 54350،
MIDELT MAROC

سكاف شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 132 
شارع 6 باب لفتوح  بني مالل  132 

شارع 6 باب لفتوح  بني مالل  
23222 بني مالل  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4235
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 فبراور   17 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  سكاف  حل 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
 132 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 132 بني مالل   باب لفتوح    6 شارع 
شارع 6 باب لفتوح  بني مالل  23222 
لصعوبة  املغرب  تيجة  مالل   بني 

املقاولة .
و عين:

و  الهابي  خالد    السيد)ة) 
الرقم   6 ز قة  افتوح  باب  عنوا ه)ا) 
مالل   بني   23222 مالل   بني   138

املغرب  كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 132 وفي   2222 فبراور   17 بتاريخ 
 132 بني مالل  باب لفتوح    6 شارع 
شارع 6 باب لفتوح  بني مالل 23222 

بني مالل  املغرب .
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 16 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 562.
351I

SOCCO HOSTEL SARLAU

 SOCCO HOSTEL
سوكو هوستيل

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCCO HOSTEL SARLAU
 RUE SEKKA DERB EL CADI ، 32

90060، TANGER MAROC
SOCCO HOSTEL سوكو هوستيل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املدونة 
القدومة، درب القا�سي، رقم 32 

ز قة السكة  - 92262 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

SOCCO HOSTEL سوكو هوستيل.
وتمثل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
أو  مباشرة  بصفة  الشركة،  غرض 
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غير مباشرة سواء باملغرب أو بخارجه 
في إ جازها لحسابها أو لحساب طرف 
الخاص  أو  العام  القطاع  من  أخر 

للعمليات التالية:
و  السياحية  املنشاأات  تسيير   -
و  تشغيلهم و تقدوم خدمات اإلوواء 
املطاعم و بشكل عام كافة األنشطة 
غير  أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 

مباشرة بالنشاط السياحي.
العمليات  كافة  عام،  بشكل  -و 
و  املنقولة  و  املالية  و  التجارية 
متصلة  تكون  قد  التي  العقارية، 
بموضوع الشركة و/أو من شأنها أن 

تسهم في تطورها..
املدونة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القدومة، درب القا�سي، رقم 32 ز قة 

السكة  - 92262 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
122 حصة    : السيد رضا بوعياد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 53 السيد رضا بوعياد عنوا ه)ا) 
ز قة كردونال لوموان 75225 باريس 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 53 السيد رضا بوعياد عنوا ه)ا) 
ز قة كردونال لوموان 75225 باريس 

فرنسا
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 241746.
352I

RIDATMA

بينكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

RIDATMA
 AIT MOUSSA OU ALI BOUMIA
 MIDELT AIT MOUSSA OU ALI

 BOUMIA MIDELT، 54350،
MIDELT MAROC

بينكس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : اقامة 
السالم شارع عبد الكريم الخطابي 
شقة رقم 7 بني مالل  اقامة السالم 
شارع عبد الكريم الخطابي شقة 

رقم 7 بني مالل  23222 بني مالل  
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7227
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2222 أكتوبر   21 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  بينكس  حل 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي اقامة السالم شارع 
 7 رقم  شقة  الخطابي  الكريم  عبد 
اقامة السالم شارع عبد  بني مالل  
الكريم الخطابي شقة رقم 7 بني مالل  
املغرب  تيجة  مالل   بني   23222

لصعوبة املقاولة .
و عين:

و  فتاحي  جمال    السيد)ة) 
 3 رقم  الصويرة  شارع  عنوا ه)ا) 
املغرب  بني مالل    23222 بني مالل  

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
اقامة  وفي   2222 أكتوبر   21 بتاريخ 
الخطابي  الكريم  عبد  شارع  السالم 
اقامة السالم  بني مالل    7 شقة رقم 
شارع عبد الكريم الخطابي شقة رقم 
7 بني مالل  23222 بني مالل  املغرب. 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

دجنبر 2222 تحت رقم 1314.
353I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

BOUZ AGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations

Sarl
 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim
 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC
BOUZ AGRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاحة 

ابراهيم الروداني ز قة لسينا اقامة 
بتهوفن 2، الطابق 3 رقم 82 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BOUZ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AGRO
تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
و  بالجملة  الخضر  و  الفواكه 

التقسيط.
شاحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة  لسينا  ز قة  الروداني  ابراهيم 
بتهوفن 2، الطابق 3 رقم 82 - 92222 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حمزة  االدري�سي  بوزكري  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حمزة  االدري�سي  بوزكري  السيد 
حادة  ز قة   1 البرا ص  عنوا ه)ا) 
طنجة   92222  22 بنت املعطي رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
االدري�سي حمزة  بوزكري  السيدة 
عنوا ه)ا) البرا ص 1 ز قة حادة بنت 
املعطي رقم 22 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5263.

354I

RIDATMA

كابيني التسير و املخاطر  الغداءية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

RIDATMA
 AIT MOUSSA OU ALI BOUMIA
 MIDELT AIT MOUSSA OU ALI

 BOUMIA MIDELT، 54350،
MIDELT MAROC

كابيني التسير و املخاطر  الغداءوة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : اقامة 
السالم شارع عبد الكريم الخطابي  
شقة رقم 7 بني مالل  اقامة السالم 
شارع عبد الكريم الخطابي  شقة 
رقم 7 بني مالل  23222 بني مالل  

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9551

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  23 دجنبر  املؤرخ في 
الغداءوة  املخاطر   و  التسير  كابيني 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي اقامة السالم شارع 
 7 رقم  شقة  الخطابي   الكريم  عبد 
اقامة السالم شارع عبد  بني مالل  
بني   7 رقم  شقة  الخطابي   الكريم 
مالل  23222 بني مالل  املغرب  تيجة 

لصعوبة املقاولة.
و عين:

و  عتماني  سارة    السيد)ة) 
 9 عسفة السرحاني شارع  عنوا ه)ا) 
بني مالل    23222 بني مالل    37 رقم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
اقامة  وفي   2222 دجنبر   23 بتاريخ 
الخطابي   الكريم  عبد  شارع  السالم 
اقامة السالم  بني مالل    7 شقة رقم 
شارع عبد الكريم الخطابي  شقة رقم 
7 بني مالل  23222 بني مالل  املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

دجنبر 2222 تحت رقم 1311.
355I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 BOULAHBACH MED SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ، 30000، فاس املغرب
  BOULAHBACH MED SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
2 تجزئة امين سكن رقم 185  تازة  

تازة 35222 تازة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BOULAHBACH MED SARL AU
غرض الشركة بإوجاز : مقاولة في 

 جارة األلومنيوم
االستيراد والتصدور 

مقاولة في اعمال مختلفة والبناء .

عنوان املقر االجتماعي : محل رقم 
تازة     185 تجزئة امين سكن رقم   2

تازة 35222 تازة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة  سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد محمد بلحباش  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بلحباش  عنوا ه)ا) 
تازة    185 رفم  سكن  امين  تجزئة 

35222 تازة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بلحباش  عنوا ه)ا) 
تازة    185 رفم  سكن  امين  تجزئة 

35222 تازة  املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2221 تحت رقم 327.
356I

RIDATMA

الوكرين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

RIDATMA
 AIT MOUSSA OU ALI BOUMIA
 MIDELT AIT MOUSSA OU ALI

 BOUMIA MIDELT، 54350،
MIDELT MAROC

الوكرين شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : اقامة 
السالم شارع عبد الكريم الخطابي   
شقة رقم 7  بني مالل  اقامة السالم 
شارع عبد الكريم الخطابي   شقة 
رقم 7  بني مالل  23222 بني مالل  

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8721

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2222 فبراور   26 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  الوكرين  حل 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي اقامة السالم شارع 
  7 شقة رقم  عبد الكريم الخطابي   
اقامة السالم شارع عبد  بني مالل  
بني    7 شقة رقم  الكريم الخطابي   
مالل  23222 بني مالل  املغرب  تيجة 

لصعوبة املقاولة.
و عين:

و  فرشا�سي  فؤاد   السيد)ة) 
اوربيع  خرطوس   حي  عنوا ه)ا)  
املغرب  بني مالل    23222 بني مالل 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
اقامة  وفي   2222 فبراور   26 بتاريخ 
الخطابي    الكريم  عبد  شارع  السالم 
شقة رقم 7  بني مالل  اقامة السالم 
شقة  الخطابي    الكريم  شارع عبد 
بني مالل    23222 بني مالل     7 رقم 

املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 721.
357I

fiduazizi

CAMIOT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
CAMIOT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مدونة الوحدة بلوك C العيون - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36895

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CAMIOT
غرض الشركة بإوجاز : 

ولحساب  لحسابي  البضائع   قل 
لجميع  والدولي  املحلي  النقل  الغير. 
ودولًيا.  محلًيا  املبرد  النقل  البضائع 
واألشياء  للبضائع  البري  النقل 
النقل   ، أ واعها  بجميع  والبضائع 
البروة  فئة:  أي  في  النقل  ؛  الدولي 
والجوية  الحدودوة  والسكك 
النقل العام لألشخاص؛  ؛  والبحرية 
املناطق  في  للركاب  البضائع   قل 
النقل  ؛  املدن  بين  وفيما  الحضرية 
 . السيارات  تأجير  السريع  بالبرود 
الصيا ة الفنية لجميع مركبات النقل 
واملرسل  الشحن  وكيل  ؛  غيرها  أو 
جميع  وتسويق  وبيع  شراء  ؛  إليه 
منتجات املأكوالت البحرية ؛ الزيارات 
؛ االستيراد  الفنية للمركبات واآلالت 
والتجارة  والبيع  والشراء  والتصدور 
والتسويق  والتمثيل  والسمسرة 
والتوزيع ألي غرض أو منتج أو مواد أو 
معدات أو بضائع أو آالت أو ملحقات 
تتعلق بالصناعة بشكل عام وصناعة 
البناء بشكل خاص ؛ التجارة العامة 
من  والتعاقد  والتصدور  واالستيراد 
التمثيل التجاري للشركات  ؛  الباطن 
املشاركة  ؛  األجنبية  أو  الوطنية 
املباشرة أو غير املباشرة في أي شركة 
الخاص  للغرض  مشابه  غرض  لها 
بهذه الشركة أو من املحتمل أن تعزز 
وتسويق  ومعالجة  إ تاج  ؛  تطويرها 
الغذائية  ومشتقاتها  األمالح  وتوزيع 
العامة  األغذوة  ؛  والصناعية 
املنتجات  جميع  وتسويق  واستيراد 
الغذائية ؛ تسويق املأكوالت البحرية 
الطازجة واملجمدة واملجمدة. صناعة 
تصدور   ، استيراد   ، شراء   ، الصيد 
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،  قل جميع  تجارة األسماك   ، بيع   ،
املنتجات السمكية. بشكل عام ، أي 
عملية مرتبطة بشكل مباشر أو غير 
الشركة  لتعزيز  مو  بنشاطها  مباشر 

وتطورها..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العيون   C بلوك  الوحدة  مدونة 

72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2221 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد السالم لعرج : 12222 

بقيمة 122.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
لعرج  السالم  عبد  السيد 
ز قة  حي املسيرة الخضراء  عنوا ه)ا) 
ملوية رقم 14 املر�سى العيون 72222 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
لعرج  السالم  عبد  السيد 
ز قة  حي املسيرة الخضراء  عنوا ه)ا) 
ملوية رقم 14 املر�سى العيون 72222 

العيون الغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1725/2221.
358I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتما ية الثقة العيون

LAAYOUNE

GARAGE BENZAHRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 FIDUCIAIRE ائتما ية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72222، املر�سى العيون 

املغرب
GARAGE BENZAHRA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع واد 
الخط حي الصناعي رقم   16 املر�سى 

العيون - 72222 املر�سى العيون 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33893

العام  الجمع  بمقت�سى 
 2221 ماي   11 اإلستثنائي املؤرخ في 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 
من  أي  درهم«   1.922.222« قدره 
 2.222.222« إلى  درهم«   122.222«
تقدوم حصص    : عن طريق  درهم« 

 قدوة أو عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1742/2221.
359I

WAY CONSEIL

 NARROW PATHS QUADS
ADVENTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 NARROW PATHS QUADS

ADVENTURE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
1 صوكوما 1 رقم 727 - 45162 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 NARROW PATHS QUADS

.ADVENTURE
تأجير    : بإوجاز  الشركة  غرض 

دراجات رباعية الدفع.
االستيراد والتصدور.

تقدوم الخدمات..
متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 45162  -  727 رقم   1 صوكوما   1

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : معفر  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  معفر  الحسين  السيد 
الجدود   الحي   25 ز قة   13 رقم 

82222 طا طان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  معفر  الحسين  السيد 
الجدود   الحي   25 ز قة   13 رقم 

82222 طا طان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124296.
362I

fiduciaire fiamzi

سبر فروط
تأسيس شركة املساهمة

fiduciaire fiamzi
38 ز قة اشبلية رقم 1/38 طنجة 
38 ز قة اشبلية رقم 1/38 طنجة، 

92222، طنجة املغرب
سبر فروط  »شركة املساهمة« 

وعنوان مقرها االجتماعي: حي  جيبه 
ز قة 88 رقم 11 طنجة  -، 92222 

طنجة  املغرب 
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.112247
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القا ون   2222 دجنبر   23

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

سبر   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فروط .

استراد و   : غرض الشركة بإوجاز 

التصدور  الفواكه .

عنوان املقر االجتماعي : حي  جيبه 
 92222  - طنجة    11 رقم   88 ز قة 

طنجة  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 122.222 ويبلغ رأسمال الشركة 

درهم،

مقسم كالتالي:

 122   : األعرج   ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 122  : األعرج  ابراهيم  السيد 

بقيمة 1.222 درهم.

مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة: 

السيد ابراهيم األعرج بصفته)ا) 
ز قة  عنوا ه)ا)  الوحيد  الشريك 

 32 شقة   5 اقامة  هى طابق  احفير 

طنجة  92222 طنجة املغرب 

مراقب أو مراقبي الحسابات :

)ا)بصفته  السيد ابراهيم األعرج 
ز قة  عنوا ه)ا)  الوحيد  الشريك 

 32 شقة   5 اقامة  هى طابق  احفير 

طنجة  92222 طنجة املغرب 

األسا�سي  النظام  مقتضيات 

توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :

للتوزيع  القابل  الربح  وتكون 

%5ويتم     ، املالية  السنة  ربح  من 

من  االقتضاء  حسب  تخفيضه 

باإلضافة  السابقة  الخسائر  خالل 

إلى املبالغ التي سيتم تسجيلها وفًقا 

وزيادة  األسا�سي  النظام  أو  للقا ون 

األرباح املرّحلة. .

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص : 

ال�سئ.
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بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وناور   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2221 تحت رقم 238788.
361I

iso fidus

RICARDO TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

iso fidus
حي األمال 22  رقم 42 مكتب رقم 26 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

29642، دارالبيضاء املغرب
RICARDO TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املغرب العربي الطابق التاني عمارة 
الزبيري رقم البرود 98 عين حرودة 

املحمدوة  - 28832 املحمدوة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17119
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 أبريل   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املصطفى   )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   322 معزوز  
السيد  لفائدة   حصة   322 أصل 
أبريل   27 الرفاعي بتاريخ  هشام   )ة) 

.2221
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
31 ماي  االبتدائية باملحمدوة  بتاريخ 

2221 تحت رقم 1275.
362I

ste cofiguer sarl

STE NEXT STRATEGY
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
 STE NEXT STRATEGY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس عمارة بنطالب 

الطابق الثالث شقة 9 - جرسيف - 
GUERCIF 35122 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEXT STRATEGY SARL AU
البرمجة.   : غرض الشركة بإوجاز 
الكمبيوتر  وأنشطة  االستشارات 

األخرى.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بنطالب  عمارة  الخامس  محمد 
 - جرسيف   -  9 الطابق الثالث شقة 

GUERCIF 35122 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ووسف البنعيادي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
البنعيادي  ووسف  السيد 
عنوا ه)ا) هوارة أوالد راحو   35122 

جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
البنعيادي  ووسف  السيد 

عنوا ه)ا) هوارة أوالد راحو   35122 
جرسيف املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 27 وو يو 

2221 تحت رقم 1294/2221.
363I

sofoget

AFR R-HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
AFR R-HOLDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 
موالي عبد العزيز رقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AFR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.R-HOLDING
األنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري
إدارة املمتلكات.

عنوان املقر االجتماعي :  القنيطرة 
شارع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59
 14222  -  4 العزيز رقم  موالي عبد 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : أنس الراو دي  السيد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : الراو دي  أنس  السيد  

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
أنس الراو دي عنوا ه)ا)  السيد  

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أنس الراو دي عنوا ه)ا)  السيد  

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 23 وو يو 

2221 تحت رقم 82851.
364I

s1 consulting

فياب برو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

فياب برو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 436 
شارع االغليبا صفرو صفرو 31222 

صفرو املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1965

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 مارس   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
االله  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   352 معزوز 
)ة)  السيد  522 حصة لفائدة   أصل 

رجاء امين بتاريخ 26 وناور 2221.
عتمان بوزوبع  )ة)  تفويت السيد 
152 حصة اجتماعية من أصل 522 
حصة لفائدة  السيد )ة) خالد هيبة 
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بتاريخ 26 وناور 2221.

هيبة  خالد  )ة)  السيد  تفويت 

152 حصة اجتماعية من أصل 522 

حصة لفائدة  السيد )ة) وونس بكار 

بتاريخ 26 وناور 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

مارس   23 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2221 تحت رقم 1965.

365I

sofoget

CHATER HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

CHATER HOUSE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  الرباط 

السوي�سي 1 ز قة ريف شارع إمام 

مالك كلم 3.5 محل 1   ------------- 

الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.149141

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2221 ماي   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سعيد     )ة)    السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   512 الشاطر 

أصل 1.222 حصة لفائدة  السيد )ة) 

خولة  الشاطر بتاريخ 28 ماي 2221.

سعيد     )ة)    السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   492 الشاطر 

أصل 1.222 حصة لفائدة  السيد )ة)  

اومان العسلي بتاريخ 28 ماي 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

وو يو   27 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 115195.

366I

EL MARSA CONSEIL

TANTMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

EL MARSA CONSEIL
حي القدس شارع البعت ، 72222، 

العيون املغرب
TANTMED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 154 

املنطقة الصناعية املر�سى العيون - 
72222 العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34723

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 وو يو 2221 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
استيراد وتصدور أدوية األسنان

الطبية  األجهزة  وصيا ة  توزيع 
لألسنان.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   27 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1734/2221.
367I

sofoget

CHATER HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
CHATER HOUSE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  الرباط 
السوي�سي 1 ز قة ريف شارع إمام 
مالك كلم 3.5 محل 1 - -------  

الرباط املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.149141

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2221 ماي   28 في  املؤرخ 
السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 

الشاطر  خولة  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 115195.
368I

BOUCHAHMA HICHAM

meraki etudes et travaux
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
meraki etudes et travaux شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 mag وعنوان مقرها اإلجتماعي
 1 azli sud n° 17marrakech

YOUSSOUFIA 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.meraki etudes et travaux
 tenant  : بإوجاز  الشركة  غرض 
 un bureau d’etudes technique

.btp
 mag  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 1 azli sud n° 17marrakech
مراكش   YOUSSOUFIA 42222

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : السيد عبد العالي كورفي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد الحق مكنا�سي :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العالي كورفي عنوا ه)ا) 
 42222 القصبة   الوداوة  درب   17

مراكش املغرب.
مكنا�سي  الحق  عبد  السيد 
 986 رقم  الهناء  دوار  عنوا ه)ا) 

تسلطا ت 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العالي كورفي عنوا ه)ا) 
 42222 القصبة   الوداوة  درب   17

مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124639.
369I

COMPTA DAK

PICOVERDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA DAK
شارع محمد فاضل السماللي حي 

السالم رقم 1328 ، 73222، 
الداخلة املغرب

PICOVERDE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الوالء لفطيحات رقم 12 - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18523
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PICOVERDE
غرض   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج 

، لحسابها الخاص ولحساب الغير:
- تنمية األرض ؛

- الزراعة و باتات الفاكهة والري ،
االعمال الفالحية 

املعامالت  جميع   ، عام  بشكل   -
التجارية والصناعية واملالية واملنقولة 
والعقارية تتعلق بشكل مباشر أو غير 
أو   ، املذكورة أعاله  مباشر باألشياء 
تحقيقها  في  تساعد  أن  املرجح  من 
مشاركة  أي  وكذلك   ، وتطويرها 
 . بأي شكل من األشكال.   ، مباشرة 
الشركات التي تسعى لتحقيق أهداف 

مماثلة أو متكاملة..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73222  -  12 لفطيحات رقم  الوالء 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : شعباني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : شعباني  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  السيد محمد شعباني 
شقة   23 ز قة باب النصر طابق   21
البيضاء  الدار   22222 ا فا   23

املغرب.
عنوا ه)ا)  شعباني  زكرياء  السيد 
 62222 حي اوالد بوطيب سكتور ب  

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  السيد محمد شعباني 
شقة   23 ز قة باب النصر طابق   21
البيضاء  الدار   22222 ا فا   23

املغرب

عنوا ه)ا)  شعباني  زكرياء  السيد 
 62222 حي اوالد بوطيب سكتور ب  

الناظور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

وو يو 2221 تحت رقم 995/2221.
372I

BOUCHAHMA HICHAM

PILIER DU MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
pilier du maroc شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 MAG 1 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 AZLI SUD N0 17 MARRAKECH

MARRAKECH 40150 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 pilier  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.du maroc
 nettoyage : غرض الشركة بإوجاز

.de tous type de batiments
 MAG 1  : عنوان املقر االجتماعي 
 AZLI SUD N2 17 MARRAKECH
مراكش   MARRAKECH 42152

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : املغرب سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  99 درهم، 
مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد ووسف حركاتي  
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ووسف حركاتي  عنوا ه)ا) 
مسيرة 3 ب رقم 721 مراكش 42152 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ووسف حركاتي  عنوا ه)ا) 
مسيرة 3 ب رقم 721 مراكش 42152 

مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124344.
371I

دووان األستاذ عبد العزيز ميدون موثق

DAR TITRIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
دووان األستاذ عبد العزيز ميدون 

موثق
62 شارع بير زران ، 22122، الدار 

البيضاء املغرب
DAR TITRIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 
الزرقطوني، الطابق التاسع، الرقم 
92  - 22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522129
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DAR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TITRIT
تسيير   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

دار للضيافة
- تسيير و إستغالل مقهى و مطعم

- الكراء املؤتث
- تقدوم خدمات ممون.

 265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
التاسع،  الطابق  الزرقطوني،  شارع 
البيضاء  الدار   22222  -   92 الرقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
  : خدوجة  اسلمان  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   22.222

للحصة .
السيدة د يا كربالي :  2.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
خدوجة  اسلمان  السيدة 
لكبير ط  تجزئة عرصة   2 عنوا ه)ا) 
الدار   22382 املعاريف   11 ش   4

البيضاء املغرب.
السيدة د يا كربالي عنوا ه)ا) 296 
شارع محمد الخامس طابق 4 رقم 42 

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة د يا كربالي عنوا ه)ا) 296 
شارع محمد الخامس طابق 4 رقم 42 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 777399.
372I

BUSINESS CENTER.COM

EVOLIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة ف 
8 الطابق الثاني رقم 6 ، 22392، 

الدارالبيضاء املغرب
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EVOLIE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 82 شارع 
سمية، شارع عبد املومن طابق 7 
مكتب 33 - 22392 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.362235

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   12 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   EVOLIE
 122.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
 82 اإلجتماعي  درهم وعنوان مقرها 
شارع سمية، شارع عبد املومن طابق 
33 - 22392 الدار البيضاء  7 مكتب 
غرض  تحقيق  لعدم  املغرب  تيجة 

الشركة .
و عين:

و  بكاي  شهرزاد    السيد)ة) 
كاردن  با وراميك  تجزئة  عنوا ه)ا) 
البيضاء  الدار   22222 بولو   8 رقم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع   82 وفي   2221 ماي   12 بتاريخ 
 7 طابق  املومن  عبد  شارع  سمية، 
البيضاء  الدار   22222  -  33 مكتب 

املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781471.
373I

ائتما ية املرجان

2 ف طرافو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتما ية املرجان
ف6 واسمينة 1 شارع محمد 
 lotissement 12 السادس
 ennakhla rue al jaouz

 khouribga، 25000، Khouribga
املغرب

2 ف طرافو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 بلوك 

22 الورش املغربي حي م ش ف - 

25222 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7299

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ف   2  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

طرافو.

اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البستنة والفضاات الخضراء.

21 بلوك  عنوان املقر االجتماعي : 

 - ف  ش  م  حي  املغربي  الورش   22

25222 خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فؤاود سعد :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 21 السيد فؤاود سعد عنوا ه)ا) 

بلوك 22 الورش املغربي حي م ش ف 

25222 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 21 السيد فؤاود سعد عنوا ه)ا) 

بلوك 22 الورش املغربي حي م ش ف 

25222 خريبكة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

27 وو يو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2221 تحت رقم 279.

374I

ائتما ية املرجان

O . Z . PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتما ية املرجان
ف6 واسمينة 1 شارع محمد 
 lotissement 12 السادس
 ennakhla rue al jaouz

 khouribga، 25000، Khouribga
املغرب

O . Z . PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 ز قة 
ام الربيع فيالج م ش ف - 25222 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7121

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 O . Z  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.. PROMO
االنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري.
ز قة   4  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 25222  - ام الربيع فيالج م ش ف 

خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : عمر  زيندون  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 4 عنوا ه)ا)  عمر  زيندون  السيد 
ز قة ام الربيع فيالج م ش ف 25222 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 4 عنوا ه)ا)  عمر  زيندون  السيد 
ز قة ام الربيع فيالج م ش ف 25222 

خريبكة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
27 وو يو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2221 تحت رقم 282.

375I

SUD EST CONSEIL

HYPERTEXTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16,
 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc
HYPERTEXTE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
الطابق االر�سي رقم 23 تجزئة 

العبدالوية أسيف - 42292 مراكش  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYPERTEXTE
غرض الشركة بإوجاز : - مبرمج  و 

مصمم في املعلوميات
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واستضافة  املرجع  تحدود   -
خدمات اإل تر ت واإل ترا ت.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة   23 رقم  االر�سي  الطابق 
42292 مراكش    - العبدالوية أسيف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة اسمهان العبا�سي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العبا�سي  اسمهان  السيدة 
 23 تجزئة العبدالوية رقم  عنوا ه)ا) 

42292 مراكش  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العبا�سي  اسمهان  السيدة 
 23 تجزئة العبدالوية رقم  عنوا ه)ا) 

42292 مراكش  املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124492.
376I

MAIROUCHE FISC

STE SAMYM CTC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC
155 شارع محمد السادس اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 23 كلميم ، 
81222، كلميم املغرب

STE SAMYM CTC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
رقم 28 في الطابق الثاني باقامة امال 
بشارع املسيرة الخضراء رقم 186. - 

81222 كلميم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3525
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAMYM CTC
البرمجة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
باملعلوميات،  خاصة  وانشطة 
العامة  العالقات  في  استشارة 
وانشطة سينماتوغرافيا  والتواصل، 

في ماوخص الفيدوو والتلفزة..
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 28 في الطابق الثاني باقامة امال 
 -  .186 رقم  بشارع املسيرة الخضراء 

81222 كلميم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   382   : رشيد  بال  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 312   : الحسن  ابوكرات  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 312   : السيد اغراس  ورالدون 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بال رشيد عنوا ه)ا) حي ابن 
رشد ز قة 26 رقم 22 81222 كلميم 

املغرب.
السيد ابوكرات الحسن عنوا ه)ا) 

اسرير 81222 كلميم املغرب.
السيد اغراس  ورالدون عنوا ه)ا) 
بلوك س   28 ز قة   2 حي السعدوين 

رقم 17 81222 كلميم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بال رشيد عنوا ه)ا) حي ابن 
رشد ز قة 26 رقم 22 81222 كلميم 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  االبتدائية بكلميم  

2221 تحت رقم 222/2221.
377I

AROBASE CONSULTING اروباس كونسيلتينغ

CONSTRO-TECHNOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 AROBASE اروباس كونسيلتينغ

CONSULTING

شارع يعقوب املنصور ز قة الجنيد 

اقامات البيضاء العمارة K الطابق 

الخامس الشقة 52 املعاريف ، 

22372، الدار البيضاء املغرب

 CONSTRO-TECHNOLOGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 123 

شارع 1122 قبو 22192 سيدي 

معروف  - 22192 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.164169

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2222 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 

 C O N S T R O -T E C H N O L O G I E

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   52.222 رأسمالها 

 1122 شارع   123 اإلجتماعي  مقرها 

قبو 22192 سيدي معروف  - 22192 

املغرب  تيجة لتوقف  الدار البيضاء 

نشاط الشركة مند عدة سنوات.

و عين:

و  الزرادي  مصطفى   السيد)ة) 

سيدي   1122 شارع   123 عنوا ه)ا) 

البيضاء  الدار   22192 معروف 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 123 وفي   2222 دجنبر   31 بتاريخ 

سيدي   22192 قبو   1122 شارع 

البيضاء  الدار   22192  - معروف 

املغرب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2221 تحت رقم 121552.

378I

STE FIDU-LIDOU SARL

CASTLE COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
CASTLE COMPANY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
حسنية اقامة مو ية شقة 1 شارع 

محمد الفا�سي طريق عين الشقف  - 
32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.48225
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 ماي   12 في  املؤرخ 
ذات  شركة   CASTLE COMPANY
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 12.222 درهم 
تجزئة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
شارع   1 مو ية شقة  اقامة  حسنية 
الشقف   عين  طريق  الفا�سي  محمد 
فاس املغرب  تيجة لعدم   32222  -

قيام الشركة بأي نشاط.
و عين:

و  الحارثي  مراد   السيد)ة) 
اقامة   27 شقة  أ  عمارة  عنوا ه)ا) 
جنان  بلعربي  صاوة  ز قة  الغالية 
الرباط    12222 السوي�سي السوي�سي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   2221 ماي   12 بتاريخ 
شارع   1 مو ية شقة  اقامة  حسنية 
محمد الفا�سي طريق عين الشقف  - 

32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2726/221.

379I
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AROBASE CONSULTING اروباس كونسيلتينغ

 NUTRITION & HYGIENE
HYNUT »هاي نات«

شركة املساهمة
حل شركة

 AROBASE كونسيلتينغ  اروباس 
CONSULTING

شارع يعقوب املنصور ز قة الجنيد 
اقامات البيضاء العمارة K الطابق 

الخامس الشقة 52 املعاريف ، 
22372، الدار البيضاء املغرب
 NUTRITION & HYGIENE
HYNUT »هاي  ات« شركة 
املساهمة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 ملتقى 
شارع والد زيان وز قة بالي عمارة د  - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  153239

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 31 مارس  املؤرخ في 
 NUTRITION & املساهمة  شركة 
»هاي  ات«    HYGIENE HYNUT
درهم   622.222 رأسمالها  مبلغ 
ملتقى   82 وعنوان مقرها اإلجتماعي 
شارع والد زيان وز قة بالي عمارة د  - 
الدار البيضاء املغرب  تيجة   22222
توقف نشاط الشركة مند عدة   : ل 

سنوات.
و حدد مقر التصفية ب 82 ملتقى 
شارع والد زيان وز قة بالي عمارة د  - 

22222 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

هللا   عبد  موالي  السيد)ة) 
العمراوي و عنوا ه)ا) سنطرال بارك 
الدار   27182 بوسكورة   22 رقم 
البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 18228.
382I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

J O LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ
 12RUE DE LIBAN ENRESOL N°1

، 90000، TANGER MAROC
J O LOGISTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ميدان 
ابراهيم الروداني شارع ال سينا 

إقامة بيتهوفن2 الطابق 3 رقم 82 - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 J O  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOGISTIQUE
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
االستيراد  للبضائع-  والدولي  الوطني 

والتصدور
ميدان   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ابراهيم الروداني شارع ال سينا إقامة 
بيتهوفن2 الطابق 3 رقم 82 - 92222 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : حمزة  اوشتام  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  حمزة  اوشتام  السيد 

 92222  133 رقم  املجاهدون  حي 
طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  حمزة  اوشتام  السيد 
 92222  133 رقم  املجاهدون  حي 

طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5215.
381I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

RMS LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ
 12RUE DE LIBAN ENRESOL N°1

، 90000، TANGER MAROC
RMS LOGISTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ميدان 

ابراهيم الروضاني شارع سينا إقامة 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RMS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.LOGISTIQUE
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
االستيراد  للبضائع-  والدولي  الوطني 

والتصدور
ميدان   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ابراهيم الروضاني شارع سينا إقامة 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 92222 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ر�سى  محمد  الوهابي  السيد  
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ر�سى  محمد  الوهابي  السيد  
 92222 املجاهدون  حي  عنوا ه)ا) 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ر�سى  محمد  الوهابي  السيد  
 92222 املجاهدون  حي  عنوا ه)ا) 

طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5211.

382I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

STE HAJJI FORESTIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 
والتسيير

شارع محمد الخامس عمارة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35122، جرسيف املغرب
STE HAJJI FORESTIER  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الشوبير 1 الطابق السفلي رقم 317  

- 35122 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

  EN : رقم التقييد في السجل التجاري
COURS
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بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 23 
مارس 2221 تم إعداد القا ون 
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HAJJI FORESTIER
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 
ا جاز  و  -دراسة  الزراعة  و  الغابوية 

مشاريع الري بالتنقيط .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
  317 الطابق السفلي رقم   1 الشوبير 

- 35122 جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : حاجي   املختار  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  حاجي   املختار  السيد 
 35122 صاكة   ابرحوتن  دوار 

جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  حاجي   املختار  السيد 
 35122 صاكة  ابرحوتن  دوار 

جرسيف املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
25 ماي  االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 

2221 تحت رقم 1291/2221.
383I

AROBASE CONSULTING اروباس كونسيلتينغ

PARES PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AROBASE اروباس كونسيلتينغ
CONSULTING

شارع يعقوب املنصور ز قة الجنيد 
اقامات البيضاء العمارة K الطابق 

الخامس الشقة 52 املعاريف ، 
22372، الدار البيضاء املغرب
PARES PARTNERS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي غالي مركز 
18 تجزئة منازل امليمون شارع عبد 
املومن رقم 17 الطابق 4  - 22222 

الدار البيضاء  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.468521

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 31 مارس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
PARES PARTNERS   مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجتماعي غالي مركز 18 تجزئة منازل 
 17 رقم  املومن  عبد  شارع  امليمون 
البيضاء   الدار   22222  -   4 الطابق 
عدم التمكن من   : املغرب  تيجة ل 

مزاولة النشاط .
غالي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
18 تجزئة منازل امليمون شارع  مركز 
 -   4 الطابق   17 رقم  املومن  عبد 

22222 الدار البيضاء  املغرب. 
و عين:

و  فالغاطا  عادل   السيد)ة) 
 14282 اوالد وجيه    198 عنوا ه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  القنيطرة 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 18227.
384I

ccf roubia

STE TRACKER TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ccf roubia

 bd mohammed derfoufi 17
oujda ، 60000، oujda maroc

STE TRACKER TECH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 ز قة 
ب51 تجزئة ملحر�سي حي ال�سي 
لخضر  - 62222 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24561
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2222 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE TRACKER الوحيد  الشريك 
 122.222 رأسمالها  مبلغ    TECH
 1 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
تجزئة ملحر�سي حي ال�سي  ز قة ب51 
لخضر  - 62222 وجدة املغرب  تيجة 

ل : تراجع رقم األعمال.
ز قة   1 و حدد مقر التصفية ب 
ب51 تجزئة ملحر�سي حي ال�سي لخضر  

- 62222 وجدة املغرب. 
و عين:

مسلك  الصمد   عبد  السيد)ة) 
تجزئة  ب51  ز قة   1 عنوا ه)ا)   و 
 62222 لخضر   ال�سي  حي  ملحر�سي 

وجدة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وناور   19 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 212.
385I

LB COMPTA

 TECHNICAL FLUID
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

LB COMPTA
 RESIDENCE BASMA 1 IMM
 27 N 2 AIN SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

 TECHNICAL FLUID MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 3 شقة رقم 6 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28251

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أبريل 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 3 الطابق  الزرقطوني  شارع   46«
الدار البيضاء   22222 -  6 شقة رقم 
»دوار القواسمة سيدي  إلى  املغرب« 
املحمد وة    28814  - مو�سى بن علي 

املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية باملحمدوة  بتاريخ 23 وو يو 

2221 تحت رقم 1324.
386I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

NOREST PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وجدة، 62222، وجدة املغرب
NOREST PHARMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 ساحة 
القصبة املدونة القدومة  - 62222 

وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29629

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 ماي   31 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 NOREST الوحيد  الشريك  ذات 
PHARMA  مبلغ رأسمالها 422.222 
 75 اإلجتماعي  درهم وعنوان مقرها 
 - القدومة   املدونة  القصبة  ساحة 
 : ل  املغرب  تيجة  وجدة   62222
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انعدام نشاط الشركة .
ساحة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 62222  - القصبة املدونة القدومة  

وجدة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) ووسف  مالي و عنوا ه)ا) 
 12 رقم  الورود  طريق  اال دلس  حي 
)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   62222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 2269.
387I

FLASH ECONOMIE

RODESMA TEXTIL DECOR
إعالن متعدد القرارات

 ETUDE MAITRE KARIM
BENCHEKROUN

موثق
زاوية شارع إميل زوال 25 ز قة 

شومبيني الطابق 3 الدار البيضاء
RODESMA TEXTIL DECOR
رأسمالها:2.500.000,00 درهم

مقرها اإلجتماعي: 6 دائرة الرياضات 
الدار البيضاء

بمقت�سى عقد موثق لذا األستاذ 
فبراور   13 بتاريخ  كريم  بنشقرون 

2222
 CAPITAL BK شركة    تفويت   

GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة

12.522 حصة اجتماعية تمتلكها 
 RODESMA TEXTIL شركة   في 

DECOR
لفائدة السيد املصطفى بوقفا    
في  املو يف  عبد  مينة  السيدة  و 
 12522 حصص متساوية بينهما أي  

حصة لكل منهما
األستاذ  لذا  موثق  ملحضر  وفقا 
فبراور   13 بتاريخ  كريم  بنشقرون 
قرر الجمع العام للشركة ما   2222

ولي:
املصادقة و املوافقة على تفويت   

الحصص-
استقالة السيدة بن كيران غيتة 
و السيدة الدغمي سامية من مهامهم 
التام و  وإعطائهم اإلبراء  كمسيرون  

النهائي-
سامية  الدغمي  السيدة  تعيين   
بوقفا كمسيرون  املصطفى  السيد  و 
للشركة ملدة غير محدودة و ستلتزم 
الشركة بالتوقيع املشترك للمسيرون

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ابريل 2221 تحت رقم 772975
388I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 STE BOULANGERIE
 PÂTISSERIE VICTORIA LUX

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

22 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 22 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23222، بني مالل املغرب

 STE BOULANGERIE PÂTISSERIE
VICTORIA LUX SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم 
شارع بوزكري بن خلوق رقم 53 

الطابق السفلي - 23222 بني مالل 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BOULANGERIE PÂTISSERIE

.VICTORIA LUX SARL AU
مخبزة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وحويات.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
التقدم شارع بوزكري بن خلوق رقم 
بني   23222  - السفلي  الطابق   53

مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الرحمان  عبد  خالص  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحمان  عبد  خالص  السيد 
عنوا ه)ا) حي أطلس بلوك 12 رقم 56 

بني مالل 23222 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحمان  عبد  خالص  السيد 
رقم   12 بلوك  أطلس  حي  عنوا ه)ا) 
56 بني مالل 23222 بني مالل املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 12 أبريل 

2221 تحت رقم 599.
389I

fj conseil

يا سترووم
إعالن متعدد القرارات

fj conseil
رفم 1251 الطابق 21 حي القدس 

22 ب 22 خريبكة ، 25222، 
خريبكة املغرب

وا سترووم »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 96 
تجزئة لؤيزة خريبكة - 2522 خريبكة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4823

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 19 ماي 2221

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :21 رقم  قرار 
هو  و  تجاري  نشاظ  اضافة  ماولي: 

اعمال بناء الشبكة الكهريائية
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :21 رقم  بند 
هو  و  تجاري  نشاظ  اضافة  ماولي: 

اعمال بناء الشبكة الكهريائية
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
22 وو يو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2221 تحت رقم 272.
392I

CENTRE D’AFFAIRE EL HANSALI SARL AU

 STE RABH CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 CENTRE D›AFFAIRE EL
HANSALI SARL AU

عمارة رقم 385 شارع الحسن الثاني 
بني مالل ، 23222، بني مالل املغرب
 STE RABH CONSULTING SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

عثمان الحي اإلداري الطابق الثالث - 
23222 بني مالل املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8127
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  تم   2221 أبريل   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»432.422 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   532.422« إلى  درهم« 
إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
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باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
28 ماي  االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 

2221 تحت رقم 615.
391I

FIDUC KECH

KAMOUNI BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUC KECH
الحي الحسني بلوك 5 رقم 211 

MARRAKECH، 40000، مراكش 
املغرب

KAMOUNI BOIS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 1 
شطر 6 تجزئة الحرية رقم 222 

تامنصورت  مراكش 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KAMOUNI BOIS
النجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

بيع و شراء الخشب و التجارة.
متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 222 رقم  الحرية  تجزئة   6 شطر   1
تامنصورت  مراكش 42222 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الكموني ذهاب  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكموني ذهاب عنوا ه)ا) 
 57 رقم  ف  حرف   5 الشطر 
تامنصورت 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكموني ذهاب عنوا ه)ا) 
 57 رقم  ف  حرف   5 الشطر 

تامنصورت 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   31 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124585.
392I

CABINET IMFICONSEIL

STE BINAYAT ASSAFAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD CHAIBIA TALAL VILLA 13
 HAY ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
STE BINAYAT ASSAFAA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 174 
املنطقة 1 حي املنار - 22222 

الجدودة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6543
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2229 وو يو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BINAYAT ASSAFAA
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
البناء الهندسية ،جميع أعمال البناء 

و األنشطة التجارية العامة.

 174  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 22222  - املنار  حي   1 املنطقة 

الجدودة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 822   : الشاهدي  السيد محمد 

حصة بقيمة 12 درهم للحصة .
 222   : الشاهدي  السيد سعيد 

حصة بقيمة 12 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الشاهدي عنوا ه)ا) 
 22222 املنار   حي   1 املنطقة   174

الجدودة املغرب.
السيد سعيد الشاهدي عنوا ه)ا) 
املغرب  املنار   حي   1 املنطقة   174

الجدودة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشاهدي  محمد  السيدة 
حي املنار    1 املنطقة   174 عنوا ه)ا) 

22222 الجدودة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالجدودة   االبتدائية 

ووليوز 2229 تحت رقم -.
393I

N2M CONSEIL-SARL

AC2M RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
AC2M RENT CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

العمران رقم 1341 سلوان - 62222 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AC2M : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.RENT CAR
كراء   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العمران رقم 1341 سلوان - 62222 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.222   : محمد  الشيب  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  محمد  الشيب  السيد 
حي السعادة سلوان 62222 الناظور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طاميو جمال عنوا ه)ا) حي 
 62222 سلوان   244 رقم  السعادة 

الناظور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 1126.
394I

N2M CONSEIL-SARL

CARREAUX OLD MIMOUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
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 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

 CARREAUX OLD MIMOUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

ميمون رقم 218 خلف طريق 
ازغنغان - 62222 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13641
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 ماي   27 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 CARREAUX OLD الشريك الوحيد
MIMOUN  مبلغ رأسمالها 122.222 
اإلجتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
خلف طريق   218 اوالد ميمون رقم 
املغرب  الناظور   62222  - ازغنغان 
 تيجة ل : -ا تهاء الغرض من الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
خلف طريق   218 اوالد ميمون رقم 

ازغنغان - 62222 الناظور املغرب. 
و عين:

و  اربيب  محمد   السيد)ة) 
ابو  عمارة  السالم  شارع  عنوا ه)ا) 
 62222  14 شقة   5 طابق  عد ان 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 وو يو 

2221 تحت رقم 1171.
395I

N2M CONSEIL-SARL

CARREAUX OLD MIMOUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 CARREAUX OLD MIMOUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي :  حي 

اوالد ميمون رقم 218 خلف طريق 
ازغنغان - 62222 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.13641
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 ماي   27 في  املؤرخ 
 CARREAUX OLD MIMOUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
رقم  ميمون  اوالد  حي  اإلجتماعي 
 62222  - 218 خلف طريق ازغنغان 
ل-ا تهاء  املغرب  تيجة  الناظور 

الغرض من الشركة.
و عين:

و  اربيب  محمد   السيد)ة) 
ابو  عمارة  السالم  شارع  عنوا ه)ا) 
 62222  14 شقة   5 طابق  عد ان 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي حي اوالد   2221 ماي   27 بتاريخ 
طريق  خلف   218 رقم  ميمون 

ازغنغان - 62222 الناظور املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 وو يو 

2221 تحت رقم 1172.
397I

STE FIDMEK

PARA L›ORCHIDEE BLEU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

 PARA L›ORCHIDEE BLEU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 293 

دوور امللك اقواس ح ي م  - 12252  
الرباط اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
152381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.L’ORCHIDEE BLEU
-تاجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

جميع منتوجات التجميل
-استيراد تصدور

-تقدوم الخدمات.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 293 
  12252 دوور امللك اقواس ح ي م  - 

الرباط اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : متوكل  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  متوكل  محمد  السيد 
صفرو  كندر  اوموزار  الرميطاج  حي 
اململكة  كندر  اوموزار   31252

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  متوكل  محمد  السيد 
صفرو  كندر  اوموزار  الرميطاج  حي 
31252 اوموزار كندر اململكة املغربية
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 115263.

398I

FRUITS RITAJE

FRUITS RITAJE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FRUITS RITAJE
 DR OULED AZOUZE OULED
 JMAIL ALGHARBIA KHMISSAT

 CHAOUIA ، 26000، SETTAT
MAROC

FRUITS RITAJE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

دوار اوالد عزوز، اوالد جميل 
الغربية،خميسات الشاوية - 26222  

سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FRUITS RITAJE
بائع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
 Marchand-الفواكه بنصف الجملة

.de fruits en demi-gros
عنوان املقر االجتماعي : دوار اوالد 
عزوز، اوالد جميل الغربية،خميسات 

الشاوية - 26222  سطات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد  بدر الدون جالل :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد  بدر الدون جالل عنوا ه)ا)  
حيي سيدي عبد الكريم،شارع اويكا 

الرقم 28 26222 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  بدر الدون جالل عنوا ه)ا)  
حيي سيدي عبد الكريم،شارع اويكا 

الرقم 28 26222 سطات املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

2221 تحت رقم 262/21.
399I

ADVALORIS 

CASA AGRICULTURE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

  CASA AGRICULTURE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 81 الطابق  
األول ز قة الهدهد املغرب 22222 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22981

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 أبريل   27 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
CASA AGRICULTURE SARL   مبلغ 
وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 
األول  الطابق    81 مقرها اإلجتماعي 
الدار   22222 املغرب  الهدهد  ز قة 
ا خفاض   : البيضاء املغرب  تيجة ل 

في املبيعات.
 81 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق  األول ز قة الهدهد - 22222 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  املنجرة  إومان    السيد)ة) 
عنوا ه)ا)  تجزئة ا ا 4 رقم 15 سيدي 

البيضاء  الدار   22222 معروف  
املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781489.
422I

STE FIDU-LIDOU SARL

SOKAMETRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
SOKAMETRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
بن وطو العجاجرة موالي يعقوب - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2222 شتنبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOKAMETRAV
أشغال   -  : غرض الشركة بإوجاز 

مختلفة
- املعا مالت التجارية.

عنوان املقر االجتماعي : دوار اوالد 

 - يعقوب  العجاجرة موالي  وطو  بن 
32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد عبد الحق كامل 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الحق كامل عنوا ه)ا) 
دوار اوالد بن وطو العجاجرة موالي 

يعقوب 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحق كامل عنوا ه)ا) 
دوار اوالد بن وطو العجاجرة موالي 

يعقوب 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
17  و بر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2222 تحت رقم 3176/21.
421I

FLASH ECONOMIE

JAPAN DAR FOOD
إعالن متعدد القرارات

JAPAN DAR FOOD – SARL
رأسمال الشركة: 122.222 درهم

املقر االجتماعي:23 ز قة اوت اورير 
الدار البيضاء

تلقته  توثيقي  بمقت�سى عقد   /I  
فركت،  الزهراء  فاطمة  األستاذة 
 32 بتاريخ  البيضاء،  بالدار  موثقة 
حصة   342 تفويت  تم  ابريل2221، 
 JAPAN DAR FOOD – من شركة 
SARL من طرف السيد ادريس بنيحي 

لفائدة السيد هشام حجام.
الجمع  محضر  بمقت�سى   /  II
بتاريخ  املنعقد  العادي  الغير  العام 
الشركة  شركاء  قرر   ،2221.24.32

ما ولي:
املصادقة على تفويت حصص   -
املنتسبين  على  واملوافقة  الشركة، 

الجدد للشركة.
من  الشركة  شكل  تغيير   -
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد إلى شركة محدودة 
املسؤولية،

األسا�سي  القا ون  تعدول   -
للشركة،

- تحدود الصالحيات.
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم   /  III
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2221 ماي   25 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 777233.
للنشر واإلوداع

422I

RIDATMA

سيرف بروموتور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIDATMA
 AIT MOUSSA OU ALI BOUMIA
 MIDELT AIT MOUSSA OU ALI

 BOUMIA MIDELT، 54350،
MIDELT MAROC

سيرف بروموتور   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد 5 بني مالل شارع محمد 5 بني 

مالل 23222 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11141
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: سيرف  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بروموتور  .
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
محمد 5 بني مالل شارع محمد 5 بني 

مالل 23222 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأسمال  مبلغ 
12.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عتيفي مصطفى عنوا ه)ا) 
سوق السبت   23222 سوق السبت 

املغرب.
مولود عنوا ه)ا)  السيد الوردي  
سوق السبت   23222 سوق السبت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عتيفي مصطفى عنوا ه)ا) 
سوق السبت   23222 سوق السبت 

املغرب
مولود عنوا ه)ا)  السيد الوردي  
سوق السبت   23222 سوق السبت 

املغرب
تم اإلوداع القا وني ب-  بتاريخ 11 

مارس 2221 تحت رقم 259.
423I

universal gestion

PALM DARNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 جليز مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب
PALM DARNA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة إبن 
عطية الطابق الثاني رقم 7 كليز                                                                                    

- 42222 مراكش    املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
125229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2222 وو يو   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PALM  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. DARNA
استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

املقاهي و املطاعم 
تسيير الخدمات .

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
7 كليز                                                                                     إبن عطية الطابق الثاني رقم 

- 42222 مراكش    املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : السيد فنيد عبد الرحيم  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم   عبد  فنيد  السيد 
عنوا ه)ا)  وحدة محمد التوتني رقم 
 42222 تاشفين   بن  ووسف  حي   5

مراكش  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم   عبد  فنيد  السيد 
عنوا ه)ا)  وحدة محمد التوتني رقم 
 42222 تاشفين   بن  ووسف  حي   5

مراكش املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ووليوز   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 114282.
424I

SYNERG

KARINVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
KARINVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : الدار 

البيضاء 22-  زاوية ز قة ولى االفراني 
و أميمة الساوح، إقامة سطار 

وونس، الراسين  - 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KARINVEST
االنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري.
الدار   :  : االجتماعي  املقر  عنوان 
البيضاء 22-  زاوية ز قة ولى االفراني 
و أميمة الساوح، إقامة سطار وونس، 
البيضاء  الدار   22222  - الراسين  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فؤاد   السيد  السيد • 
 122 بقيمة  حصة   622   : بنمواز 

درهم للحصة .
كريم  السيد  السيد • 
 122 بقيمة  حصة   422   : بنمواز  

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بنمواز  فؤاد   السيد  السيد 
عنوا ه)ا) بالدار البيضاء ، فيال د يا، 
GRK شارع ادريس السالوي،   4 رقم 

ا فا  22222 الدار البيضاء املغرب.
بنمواز  كريم  السيد  السيد 
عنوا ه)ا) بالدار البيضاء ، فيال د يا، 
GRK شارع ادريس السالوي،   4 رقم 

ا فا  22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  بنمواز  فؤاد   السيد 
 4 رقم  د يا،  فيال   ، البيضاء  بالدار 
ا فا   السالوي،  ادريس  شارع   GRK

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782574.
425I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

INDIGO FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األول رقم 1 ، 

92222، طنجة املغرب
INDIGO FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 97 محج 
الياسمين الطابق األر�سي تجزئة 
 رجس البرا ص - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117259
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INDIGO FOOD
استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 
املطاعم، بيتزوريات، سناكات، مقاهي 

و صاالت الشاي.
97 محج   : عنوان املقر االجتماعي 
تجزئة  األر�سي  الطابق  الياسمين 
طنجة   92222  - البرا ص   رجس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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السيد الحسن افرير :  522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عبداملالك البوهاللي :  522 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  افرير  الحسن  السيد 
 14 رقم   118 ز قة  البالية  طنجة 

92222 طنجة املغرب.
البوهاللي  عبداملالك  السيد 
ملك  اقامة  كريمة  تجزئة  عنوا ه)ا) 
طنجة   92222  25 رقم   7 هللا طابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  افرير  الحسن  السيد 
 14 رقم   118 ز قة  البالية  طنجة 

92222 طنجة املغرب
البوهاللي  عبداملالك  السيد 
ملك  اقامة  كريمة  تجزئة  عنوا ه)ا) 
طنجة   92222  25 رقم   7 هللا طابق 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5182.
426I

WAY CONSEIL

TECHITEASY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
TECHITEASY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي , شارع 

محمد V  اقامة مريم عمارة 4 شقة 
22 الطابق 1 - 45162 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115443
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECHITEASY
إنشاء   : بإوجاز  الشركة  غرض 
مباشر  بشكل  وتسويق  وتطوير 
والخارج  املغرب  في  مباشر  غير  أو 
ملواقع وتطبيقات الهواتف املحمولة 
اللوحية  واألجهزة  الذكية  والهواتف 

ومشتقاتها.
شارع   ,  : االجتماعي  املقر  عنوان 
4 شقة  اقامة مريم عمارة    V محمد 
مراكش   45162  -  1 الطابق   22

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 332   : بوستة  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 342   : مسكيني  سمير  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
332 حصة    : السيد ادوب بنعبو 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  بوستة  ادريس  السيد 
اململكة   1111 املتحدة  اململكة 

املتحدة امريكا.
عنوا ه)ا)  مسكيني  سمير  السيد 
تجزيئة الحسنية اقامة دادس الشقة 

9 45162 مراكش املغرب.
عنوا ه)ا)  بنعبو  ادوب  السيد 
الشقة   3 ابن هالل طابق  ز قة   13
البيضاء  الدار   22332 املعاريف   8

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  بوستة  ادريس  السيد 
اململكة   1111 املتحدة  اململكة 

املتحدة امريكا
عنوا ه)ا)  مسكيني  سمير  السيد 
تجزيئة الحسنية اقامة دادس الشقة 

9 45162 مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   31 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124541.
427I

SYNERG

2K VALUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
2K VALUE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : الدار 

البيضاء، إقامة رياض أ فا، عمارة ب 
8، شقة 43 - 22252 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
499355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 2K  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VALUE
غرض الشركة بإوجاز : االستشارة 

في التسيير.
الدار   :  : االجتماعي  املقر  عنوان 
البيضاء، إقامة رياض أ فا، عمارة ب 
43 - 22252 الدار البيضاء  8، شقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد محمد عليكان  
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  السيد محمد عليكان  
 ، إقامة ريضا ا فا   ، بالدار البيضاء 
  43 4 – شقة  8 ن الطابق  عمارة ب 

22252 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  السيد محمد عليكان  
 ، إقامة ريضا ا فا   ، بالدار البيضاء 
  43 4 – شقة  8 ن الطابق  عمارة ب 

22252 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 774771.
428I

ATPM Consulting

اتپم كونسولتينڭ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATPM Consulting
 13Rue Ahmed El Majjati,

 RES Les Alpes, 1er Etage N°8,
 Quartier Maarif Casablanca ،

22222، الدار البيضاء املغرب
اتپم كونسولتينڭ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
احمد املجاتي اقامة االلپ ، طابق 

1رقم 8 شارع املعاريف، الدار 
البيضاء - 22322 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

523865
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
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اتپم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كونسولتينڭ.

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

املالية  القا و ية  االستشارات 

 , اإلدارية  االستشارات   , والضريبية 

اإلستشارة في مجال املوارد البشرية 

,كافة  األعمال  إدارة  استشارات   ,

والدراسة  االستشارات  خدمات 

واملساعدة للشركات..

 13  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ، االلپ  اقامة  املجاتي  احمد  ز قة 
الدار  8 شارع املعاريف،  1رقم  طابق 

البيضاء  الدار   22322  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   52   : السيد شاكر هشام 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد فروق بڭطاوة :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  هشام  شاكر  السيد 

اقامة  املساعدة  القوات  شارع 
الدار   27 رقم   22 طابق   22 الزيتون 

البيضاء  الدار    22162 البيضاء 

املغرب.

عنوا ه)ا)  بڭطاوة  فروق  السيد 
78 ز قة الحبشة طابق 2 شقة 5 بن 

الدار    22492 اجدوة الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  هشام  شاكر  السيد 

اقامة  املساعدة  القوات  شارع 
الدار   27 رقم   22 طابق   22 الزيتون 

البيضاء  الدار    22162 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779432.

429I

MON COMPTABLE SARL

 MOKHTARI DE
 CONDITIONNEMENT DE

FRUITS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC
 MOKHTARI DE

 CONDITIONNEMENT DE
FRUITS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة وهاب  
رقم 6 حي الداخلة - 61222 بركان 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37483

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 23 أبريل 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - الداخلة  حي   6 رقم  »ز قة وهاب  
»الحي  إلى  املغرب«  بركان   61222
الصناعي البستان 3 رقم 5 إ - 62222 

وجدة  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 2294.
412I

ETUDE DE NOTAIRE

ان 5 انفست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETUDE DE NOTAIRE
 RESIDENCE AMINE 567
 APPARTEMENT 109 1 ER

 ETAGE BD MED 5 ، 20500،
CASABLANCA MAROC

ان 5 ا فست شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

مارينا تقاطع شارع الزرقطوني مع 
شارع الكور يش الطابق الثاني مكتب 

رقم 14 الدار البيضاء - 22522 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
496615

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 5 ان   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ا فست.
االنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري.
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مع  الزرقطوني  شارع  تقاطع  مارينا 
شارع الكور يش الطابق الثاني مكتب 
 22522  - البيضاء  الدار   14 رقم 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نسيمة اركيب عنوا ه)ا) 
 28 رقم  املهيدي  حائط  تجزئة 
البيضاء  الدار   22522 كاليفور يا  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نسيمة اركيب عنوا ه)ا) 
 28 رقم  املهيدي  حائط  تجزئة 
البيضاء  الدار   22522 كاليفور يا 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2221 تحت رقم 772269.
411I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

SAKHRI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NE CONSULTING & SERVICES
SARL AU

 RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE
 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
SAKHRI INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 ز قة 
الحرية الطابق الثالث شقة رقم 
5 الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAKHRI INVEST
تصنيع و   : غرض الشركة بإوجاز 

بيع جميع املنتوجات الغذائية.
ز قة   12  : عنوان املقر االجتماعي 
 5 رقم  الثالث شقة  الطابق  الحرية 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
اللطيف  عبد  اركيبي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  اركيبي  السيد 
النور  حي  عثمان  سيدي  عنوا ه)ا) 
مجموعة س ز قة 16 رقم 52 22622 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف  عبد  اركيبي  السيد 
النور  حي  عثمان  سيدي  عنوا ه)ا) 
مجموعة س ز قة 16 رقم 52 22622 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781424.
412I

ADVALORIS 

ZEITEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

ZEITEC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12شارع 

الحرية   شقة 5 الطابق 3  - 22222 
الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22982
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 ماي   22 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    ZEITEC الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
الحرية    12شارع  اإلجتماعي  مقرها 
الدار   22222  -   3 الطابق   5 شقة 
البيضاء  املغرب  تيجة ل :  إ خفاض 

املبيعات بسبب بدء النشاط..
12شارع  و حدد مقر التصفية ب 

الحرية   شقة 5 الطابق 3  - 22222 
الدار البيضاء  املغرب. 

و عين:
و  واسين    جمي  السيد)ة) 
اوراك   32 رقم   529 ز قة  عنوا ه)ا) 
اكادور     22222 اكادور  بواركان 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781492.
413I

iso fidus

MZ INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

iso fidus
حي األمال 22  رقم 42 مكتب رقم 26 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

29642، دارالبيضاء املغرب
MZ INDUSTRIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي درب 
مراكش بلوك 13 طابق السفلي رقم 
28 املحمدوة - 28832 املحمدوة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26217

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2221 مارس   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مزاوقي  العربي   )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   662
662 حصة لفائدة  السيد )ة) محمد  

الناجي بتاريخ 27 مارس 2221.
مزاوقي  العربي   )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   662
662 حصة لفائدة  السيد )ة) رشيد  

حلومي بتاريخ 27 مارس 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
االبتدائية باملحمدوة  بتاريخ 29 أبريل 

2221 تحت رقم 1253.
414I

FIDUCIAIRE MALIKI

WHITBOX MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 22 الطابق االول 
الشقة 1 الرشيدوة ص ب 188 ، 

52222، الرشيدوة املغرب
WHITBOX MEDIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 31 

الطابق االول حي بوصوف الرشيدوة  
- 52222 الرشيدوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WHITBOX MEDIA
وكالة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اشهارية
تنظيم اللقاءات .

 31 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
الطابق االول حي بوصوف الرشيدوة  

- 52222 الرشيدوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الصفي  عمر  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر الصفي عنوا ه)ا) رقم 
 52222 حي بوصوف الرشيدوة    31

الرشيدوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر الصفي عنوا ه)ا) رقم 
 52222 حي بوصوف الرشيدوة    31

الرشيدوة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم -.
415I

تيوريوين غريس

OUZZINE FRERES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

تيوريوين غريس
ز قة السعدوين رقم 333 كلميمة ، 

52252، كلميمة املغرب
OUZZINE FRERES SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

112 شارع سيدي محمد كلميمة  
الراشدوة  52252 كلميمة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2211/8377
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   25 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    OUZZINE FRERES SARL
وعنوان  درهم   82.222 رأسمالها 
شارع   112 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
الراشدوة   كلميمة   محمد  سيدي 
 : ل  املغرب  تيجة  كلميمة   52252

إنشاء شركة جدودة .
و حدد مقر التصفية ب رقم 112 
كلميمة  محمد   سيدي  االمير  شارع 

52252 كلميمة املغرب . 
و عين:

و  والزين  محمد    السيد)ة) 
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شارع االمير سيدي محمد   عنوا ه)ا) 
)ة)  كلميمة املغرب كمصفي   52252

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 271/2221.
416I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

 ZEBRA GRAPHICS DIGITAL
PRINT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FAOUZI MOULAY
ABDELLAH

42  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 
8 وجدة، 62222، وجدة املغرب

 ZEBRA GRAPHICS DIGITAL
مسؤولية  ذات  شركة   PRINT
الوحيد)في  الشريك  ذات  محدودة 

طور التصفية)
طريق  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
عين بني مطهر تجزئة عزيزي وشركاؤه 

رقم 129 - 62222 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32227

الشريك  قرار  بمقت�سى 
الوحيداملؤرخ في 31 ماي 2221 تقرر 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 ZEBRA الوحيد  الشريك  ذات 
GRAPHICS DIGITAL PRINT  مبلغ 
وعنوان  درهم   422.222 رأسمالها 
بني  عين  طريق  اإلجتماعي  مقرها 
رقم  وشركاؤه  عزيزي  تجزئة  مطهر 
وجدة املغرب  تيجة   62222  -  129
منذ  الشركة  نشاط  انعدام   : ل 

تأسيسها.
طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عين بني مطهر تجزئة عزيزي وشركاؤه 

رقم 129 - 62222 وجدة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) وحي  عزيزي و عنوا ه)ا) 
تجزئة عزيزي  بني مطهر  عين  طريق 
املغرب  وجدة   62222 وشركاؤه   

كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 2268.
417I

FUDICAIRE ISMAILI

STE OULDGHLILA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
STE OULDGHLILA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 AV وعنوان مقرها اإلجتماعي

  HASSANI II N° 220 ES-SEMARA
72000 - السمارة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1141
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2221 أبريل   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من  أي  درهم«   1.922.222«
 2.222.222« إلى  درهم«   122.222«

درهم« عن طريق :  -.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 28 وو يو 

2221 تحت رقم 128/2221.
418I

SYNERG

BROADWAY STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
BROADWAY STUDIO  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الدار 
البيضاء – رقم 12، ز قة عين 

حرودة، إقامة واسمين ] ، الطابق 5 
، شقة ب - 22222 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
498347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BROADWAY STUDIO
غرض الشركة بإوجاز : - 

و  رياضية  ثقافية،  فنية،  مؤسسة   
الرفاه

-  تنظيم املناسبات و إوجار 
الفضاءات  

الدار   :  : االجتماعي  املقر  عنوان 
عين  ز قة   ،12 رقم   – البيضاء 
 5 ] ، الطابق  حرودة، إقامة واسمين 
الدار   22222  -  22222  - ، شقة ب 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 12.222   : القباج  السيدة مريم 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  القباج  مريم  السيدة 

بالدار  الساكنة   ، البيضاء  بالدار 
البيضاء ، رقم 12 ، ز قة عين حرودة، 
5، شقة  الطابق   ، إقامة واسمين ب 
الدار البيضاء   22222  22222  – ب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  القباج  مريم  السيدة 
بالدار  الساكنة   ، البيضاء  بالدار 
البيضاء ، رقم 12 ، ز قة عين حرودة، 
5، شقة  الطابق   ، إقامة واسمين ب 
الدار البيضاء   22222  22222  – ب 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 773789..

419I

CARTEL GROUP

CARTEL GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

CARTEL GROUP
 ANGLE AVENUE 2 MARS 133

 RUE DE DANUBLE ET RUE
 ASSAIRAFI CASABLANCA ،

20502، CASABLANCA MAROC
CARTEL GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 133 ملتقى 

شارع 2 مارس و ز قة السيرفي و 
ز قة دا وبل٬ الدارالبيضاء - 22522 

الدارالبيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.244133

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 ماي 2221 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
إنشاء شبكة كهربائية.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782955.

422I
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FUTURE CONSEIL

STE WARDI AGRI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
52 ز قة ووسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26122، برشيد املغرب
 STE WARDI AGRI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوفاء ش البقعة رقم 452 الطابق 

االول الدروة  - 26222 الدروة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WARDI AGRI TRANS
-  قل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع
بجميع  الزراعية  العمليات   -

أشكالها.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   452 ش البقعة رقم  الوفاء 
االول الدروة  - 26222 الدروة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الوردي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  الوردي  محمد  السيد 

الدروة  زيان  والد  لوشاشنة  دوار 
26222 الدروة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  الوردي  محمد  السيد 
الدروة  زيان  والد  لوشاشنة  دوار 

26222 الدروة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2221 تحت رقم 716.
421I

SYNERG

 TÜV RHEINLAND
MOROCCO

إعالن متعدد القرارات

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
  TÜV RHEINLAND MOROCCO

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: بالدار 
البيضاء  ،  ز قة 3 عمارة رقم 

6، الطابق األول رقم 121 طريق 
الوازيس سكوار ، حي الوازيس - 

22422 الدار البيضاء – ز قة رقم 3 
عمار رقم 6 الطابق األول رقم 121 
– طريق لوازيس – شارع لوازيس 
– 22422 22123 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.146135

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 ماي    26 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي:
السيد  استقالة  قبول   •
مهامه  من  اسماعيلي  الرحيم  عبد 
مفعولها  يسري  التي  منفرد  كمسير 
و تسليمه اإلبراء    2221 ماوو   27 في 
التام و النهائي بدون تحفظ عن كل 
اعمال التنظيم و اإلدارة التي قام بها 
الفترة  املدكورة خالل  الشركة  لدى 
 21 املنصرمة ما بين تاريخ تعيينه  في 

فبرائر 2221 الى تاريخ ا تهاء مهمته في 
24 ماوو 2221. 

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي:
املمثل  ملهمة  حد  وضع   •

املفوض، السيد محمد أمين
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي:
منفرد جدود  تعيين مسير   •

 o :ملدة سنة واحدة  و هو
السيد محمد أمين ، مغربي الجنسية 
ب   23/25/1982 بتاريخ  املزداد   ،
البيضاء،  بالدار  الساكن  طاطا، 
 ،2GH 5 ليساسفة، ز قة قصبة أمين
عمارة 17 شقة 3، الطابق 1، الحامل 
JE191926.  و  للتعريف الوطني رقم 
بشكل صحيح  الشركة  تلتزم  سوف 
املنفرد  للمسير  الوحيد  بالتوقيع 
بشأن  أمين،  محمد  السيد  هو  و 
جميع األعمال و اإلجراءات املتعلقة 
بالشركة  باستثناء العمليات البنكية 
توقيعا  إجباريا،  تستوجب،  التي 
 le( املفوض   املمثل  للسيد  إضافيا 

. (fondé de pouvoir
على  ونص  الذي   :4 رقم  قرار 
ماولي: تعيين مفوضا جدودا ملدة سنة 
أووب  السيد   o :واحدة  و هو
املزداد   ، الجنسية  مغربي   ، أزواغ 
الساكن   ،28/27/1988 بتاريخ 
ز قة  و  بوريد  ز قة  البيضاء،  بالدار 
 ،  17 شقة   ،5 الطابق  كاف،  دي 
الصخور السوداء ، الحامل للتعريف 

BH26130 الوطني رقم
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :15 رقم  بند 

ماولي: التسيير
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779384.
422I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE SAHARA GENERAL
 INDUSTRIES AND

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
 STE SAHARA GENERAL

  INDUSTRIES AND SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 HAY EL وعنوان مقرها اإلجتماعي

 AOUDA N° 289 F2 ES SEMARA
املغرب 72222 السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SAHARA GENERAL INDUSTRIES

. AND SERVICES
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

العامة .
 HAY EL  : عنوان املقر االجتماعي 
 AOUDA N° 289 F2 ES SEMARA

املغرب 72222 السمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املحجوب الشجيع :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الشجيع  املحجوب  السيد 
دوار تغمرت اسرير كلميم  عنوا ه)ا) 

81222 كلميم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشجيع  املحجوب  السيد 



عدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221)الجريدة الرسمية   13000

دوار تغمرت اسرير كلميم  عنوا ه)ا) 
81222 كلميم املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 27 وو يو 

2221 تحت رقم 126/2221.
423I

FUDICAIRE ISMAILI

STE IMRANE SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
STE IMRANE SAHARA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ELMOUKAWAMA N° 16 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.899

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 ماي 2221 تم رفع رأسمال 
 3.222.222« قدره  بمبلغ  الشركة 
درهم«   1.222.222« أي من  درهم« 
  : عن طريق  درهم«   4.222.222« إلى 

تقدوم حصص  قدوة أو عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 28 وو يو 

2221 تحت رقم 129/2221.
424I

FICASUD

BUSINESS CLASS CONSEIL
شركة املساهمة

قفل التصفية

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 BUSINESS CLASS CONSEIL

شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : ز قة إبن 
البشير، شارع الجيش امللكي، إقامة 

محمد أمين رقم 6 فاس - 32222 
فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.52177

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2219 تقرر حل  26 غشت  املؤرخ في 
 BUSINESS CLASS CONSEIL
رأسمالها  مبلغ  املساهمة  شركة 
مقرها  وعنوان  درهم   622.222
شارع  البشير،  إبن  ز قة  اإلجتماعي 
أمين  محمد  إقامة  امللكي،  الجيش 
فاس املغرب   32222  - فاس   6 رقم 
للشركة  السابق  الال حالل   تيجة 
طبقا للبند 36 من القا ون االسا�سي 

للشركة.
و عين:

و  الصدقي  أحمد   السيد)ة) 
دار غزالن   - عنوا ه)ا) جنان الحارتي 
مراكش   42222 الشتوي   الحي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 26 غشت 2219 وفي ز قة إبن 
إقامة  شارع الجيش امللكي،  البشير، 
 32222  - فاس   6 رقم  أمين  محمد 

فاس املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2765/221.
425I

ML EXPERTS

 FIRST AIR SAFE
TECHNOLOGIES - FAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 FIRST AIR SAFE

TECHNOLOGIES - FAST شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 ، 
شارع الزرقطوني ، الطابق التاسع 
، رقم 92 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522563
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIRST  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
 AIR SAFE TECHNOLOGIES -

.FAST
غرض الشركة بإوجاز : • معالجة 

الهواء؛
واملعالجة  والتطهير  اإلصحاح   •
األماكن  في  واألسطح  الهواء  وتنقية 
باستخدام  والخارجية  الداخلية 
ومنتجات  الضغط  عالي  ضباب 

طبيعية.
بنظام  الهواء  مناولة  أ ظمة   •
وبيعها  وتصنيعها  املفتاح  تسليم 
للسوق  وتركيبها  وتأجيرها  وتوزيعها 

املحلي والدولي.
املنتجات  وتصدور  استيراد   •

والخدمات املتعلقة بالنشاط.
املعامالت  جميع  أعم  وبشكل   •
واإلعال ية  والتجارية  املالية 
واملنقولة  والعقارية  والصناعية 
قد  التي  املعامالت  من  غيرها  أو 
أو  أعاله  إليه  املشار  بالكائن  تتعلق 
أو  توسيعه  تسهل  أن  املحتمل  من 

تطويره..
 ،  265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
التاسع  الطابق   ، الزرقطوني  شارع 
البيضاء  الدار   22222  -  92 رقم   ،

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة  هيلين مارتن :  225 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
غريغوري   ، جينيروك  السيد  

 122 225 حصة بقيمة    : دالستروم 
درهم للحصة .

مارسيل  لويس  جان  السيد 
 122 حصة بقيمة   52   : فينسيجيرا 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)   مارتن  هيلين  السيدة  
 route des jardins 690, 13630

EYRAGUES  فرنسا.
غريغوري   ، جينيروك  السيد  
 route des عنوا ه)ا)   دالستروم 
  jardins 690, 13630 EYRAGUES

فرنسا.
مارسيل  لويس  جان  السيد 
 121 فيال  عنوا ه)ا)  فينسيجيرا 
الجنوب  النخيل  معادن  جولف 

42252 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)   مارتن  هيلين  السيدة  
 route des jardins 690, 13630

EYRAGUES  فرنسا
غريغوري   ، جينيروك  السيد  
 route des عنوا ه)ا)   دالستروم 
  jardins 690 13630 EYRAGUES

فرنسا
 - بتاريخ  تم اإلوداع القا وني ب-  

تحت رقم -.
426I

ML EXPERTS

LE COSET
تأسيس شركة املساهمة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
LE COSET »شركة املساهمة« 

وعنوان مقرها االجتماعي: 41 شارع 
مو�سى بن  صير  -، 22222  الدار 

البيضاء ا ملغرب.
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.496375
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   22
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COSET
شغيل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الفنادق واملطاعم.
تقدوم الطعام والتسليم.
تشغيل النوادي الليلية.

االتصاالت  في  االستشارات 
وتنظيم األحداث واإلعالن والعالمات 

التجارية ؛
تنظيم أو تقدوم املشورة أو إ تاج 
أ واع  وجميع  واملهرجا ات  العروض 

األحداث ؛
أو  املطاعم  في  عمل  أي  إدارة 

الفنادق أو النوادي الليلية ؛
االستحواذ على حصة أو مصلحة 
أوراق  وشراء  عمل  أو  أي شركة  في 

مالية أو أوراق مالية ؛
للشركة  وجوز   ، عام  وبوجه 
أو  التجارية  املعامالت  جميع  إجراء 
أو  املنقولة  أو  املالية  أو  الصناعية 
أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  العقارية 
املحدد  الشركة  بغرض  مباشر  غير 
أعاله أو التي من املحتمل أن تسهل 
التشغيل أو التطوير في املغرب أو في 

الخارج. .
41 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الدار    22222  - بن  صير   مو�سى 

البيضاء ا ملغرب..
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.222.222 

درهم،
مقسم كالتالي:

مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 
الرقابة: 

فضيلي  علوي  حسن  السيد 
عضو في املجلس اإلداري  بصفته)ا) 
شارع عين لال هيا حي   97 عنوا ه)ا) 
ا  البيضاء  الدار    22222 السالم 

ملغرب.

فضيلي  العلوي  تاتا  السيدة 
عضو في املجلس اإلداري  بصفته)ا) 

، املعارف  2 شارع الفارابي  عنوا ه)ا) 

22222 الدار البيضاء ا ملغرب.

السيدة سلمى بن عدو اإلدري�سي 
عضو في املجلس اإلداري  بصفته)ا) 

مجمع ارست لكبير   ،  62 عنوا ه)ا) 
، الطابق الخامس ، رقم 12 املعارف 

22222 الدار البيضاء ا ملغرب.

اإلدري�سي  بنعدو  حمزة  السيد 
عضو في املجلس اإلداري  بصفته)ا) 

، املعارف  2 شارع الفارابي  عنوا ه)ا) 

22222 الدار البيضاء ا ملغرب.

اإلدري�سي  بندادو  زينب  السيدة 
عضو في املجلس اإلداري  بصفته)ا) 

، املعارف  2 شارع الفارابي  عنوا ه)ا) 

22222 الدار البيضاء ا ملغرب.

 MABI-INVEST, SARL الشركة  
عضو في املجلس اإلداري  بصفته)ا) 

شارع  جيب محفوظ   15 عنوا ه)ا) 

الدار البيضاء   22222 الدور االول  

ا ملغرب.

مراقب أو مراقبي الحسابات :

الشركة ML EXPERTS )ا)بصفته 

غا دي  مراقب الحسابات عنوا ه)ا) 

 ،  9 بناوة   ، بوليفارد غا دي   ، مول 

الدار البيضاء   22222 الطابق الرابع 

ا ملغرب.

األسا�سي  النظام  مقتضيات 

توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :

.&

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

.&
بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2221 تحت رقم 771992.

427I

STE FIDUCONFIANCE

ZINHOM CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
ZINHOM CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 141 
مكرر، شارع القرويين، النرجس، 

فاس - 32222  فاس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44139

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 22 أبريل 2221 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
القرويين،  شارع  مكرر،   141« من 
فاس    32222  - فاس  النرجس، 
شارع   15 رقم   4 »متجر  إلى  املغرب« 
فاس   مهيدلي املدونة الجدودة   سناء 

- 32222 فاس  املغرب ».
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 1919/2221.
428I

HELP ENTREPRISE

NEXTRONIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
NEXTRONIC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة د 
الطابق التاني شارع الشفشاوني 

كلم 8.5 عين السبع الدارالبيضاء - 
22252 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.312845

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2222 ووليوز   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
واسين اعبوش  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   3.222
ابا  )ة)  السيد  7.222 حصة لفائدة  

كابتال بتاريخ 21 ووليوز 2222.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 744612.
429I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

NTS TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
NTS TEXTILE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة  بن مو�سى 
الجواش ط 2 فاس 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2222 ووليوز   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NTS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TEXTILE
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بيع   1-  : بإوجاز  الشركة  غرض 
املنسوجات واألقمشة بالتجزئة

املالبس  وتفصيل  وبيع  -2شراء 
؛  بالتفصيل  التقليدوة  الحرفية 

مصمم أزياء 
املماثلة  األعمال  أو  -3الخياطة 
املنتجات   ، املالبس  وبيع  تجارة   -
إنشاء   - مختلف امللحقات   ، النهائية 

وإ تاج وسائط االتصال ؛
.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بن  عمارة   الخطابي  الكريم  عبد 
 32222 فاس   2 الجواش ط  مو�سى 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : التازي  صوفيا  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة صوفيا التازي عنوا ه)ا) 
ز قة ابي عالء املعري شقة 16 اقامة 
فاس   32222 فاس   2 طابق  طارق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صوفيا التازي عنوا ه)ا) 
ز قة ابي عالء املعري شقة 16 اقامة 
فاس   32222 فاس   2 طابق  طارق 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
شتنبر   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2222 تحت رقم 2259.
432I

STE FIDUCONFIANCE

MALIH CAR
إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
MALIH CAR  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 49 ، 
تجزئة املامو ية، متجر 6 شارع أبي 
هريرة طريق صفرو فاس - 32222  

فاس. املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.24239

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
 6 متجر  املامو ية،  تجزئة   ،49 رقم 
فاس  شارع أبي هريرة طريق صفرو، 
الى املحل الكائن بالطابق االول بالطو 
رقم 3 اقامة مكاتب مفرح ساحة  واد 

املخازن املدونة الجدودة فاس   
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
االسا�سي  القا ون  صياغة  اعادة 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
 6 متجر  املامو ية،  تجزئة   ،49 رقم 
فاس  شارع أبي هريرة طريق صفرو، 
الى املحل الكائن بالطابق االول بالطو 
3 اقامة مكاتب مفرح بالص واد  رقم 

املخازن املدونة الجدودة فاس    
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
دجنبر   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2222 تحت رقم 3481/2222.
431I

CABINET RAMI EXPERTISE

 SOCIETE MAROCAINE DES
TRAVAUX EDDAHBY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 SOCIETE MAROCAINE DES
TRAVAUX EDDAHBY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 تجزئة 
نسيم  طريق عين الشقف فاس - 

32222 فاس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 أبريل 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»4 تجزئة نسيم  طريق عين الشقف 
إلى  املغرب«  فاس   32222  - فاس 
شارع   2 الطابق   3 الشقة   32 »رقم 
 - سا ت لويس قرب السعادة فاس 

32222 فاس  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2221 

تحت رقم 2382.
432I

Afifa BELHANA

 SOCIETE DE TRAVAUX
AGNAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

Afifa BELHANA
شارع 11 وناور٬ عمارة ٲدرار٬1 
الطابق اٲلول٬ مكتب رقم 3 حي 
الداخلة، 82262، ٲكادور٬ املغرب

 SOCIETE DE TRAVAUX AGNAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 92، 
املنطقة الصناعية سيدي غا م - 

42112 مراكش، املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27293

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2221 مارس   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   7.000.000,00«
إلى  درهم«   12.000.000,00«
عن طريق  درهم«   19.000.000,00«

:  إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 5251.

433I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

LOFT CLUB IFRANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

LOFT CLUB IFRANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  متجر 1 

و 2 ، 3 أماكن إقامة بولينج ،  شارع 

الجوهرة الخضراء حي رياض سنتر.

-CP 53000 إفران 53222  افران 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القا ون   2221 فبراور   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOFT  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CLUB IFRANE
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غرض الشركة بإوجاز : -1تشغيل 
وصالون  املعجنات  ومحل  املقهى 
ومنفذ  الشاي  وغرفة  كريم  اآليس 
وبيع  وشراء  واملطعم  املشروبات 
والتموين  أعاله  املذكورة  املنتجات 

واالستقبال ،
متعلق  عمل  أي  تأجير  -2إدارة 
ومحل   ، مقهى  تشغيل  بنشاط 
 ، كريم  آيس  وصالون   ، حلويات 
 ، مشروبات  ومنافذ   ، شاي  وغرفة 

ومطعم ،.
 1 :  متجر  عنوان املقر االجتماعي 
و 2 ، 3 أماكن إقامة بولينج ،  شارع 
حي رياض سنتر. الجوهرة الخضراء 
افران    53222 إفران   CP 53222-

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : بقلوز  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بقلوز عنوا ه)ا) 39 
شارع الزبير ابن العوام حي ولي العهد 

فاس 32222  فاس   املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بقلوز عنوا ه)ا) 39 
شارع الزبير ابن العوام حي ولي العهد 

فاس  32222  فاس   املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
مارس   12 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2221 تحت رقم 95.
434I

ML EXPERTS

 HIGH IMPACT NORTH
AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 HIGH IMPACT NORTH AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 49، شارع 

جون جوريس،غوتييه، الطابق 
السادس - رقم 12  - 22222  الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.417845

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 أبريل   15 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  HIGH IMPACT NORTH AFRICA
درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 
شارع   ،49 وعنوان مقرها اإلجتماعي 
الطابق  جوريس،غوتييه،  جون 
الدار    22222 -   12 - رقم  السادس 
البيضاء املغرب  تيجة ل : حل مبكر 

للشركة.
 ،49 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع جون جوريس،غوتييه، الطابق 
الدار    22222 -   12 - رقم  السادس 

البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) لبنى   بنيس و عنوا ه)ا) 
بوعزة  دار   59 فيال  الكنز  دار  مجمع 
البيضاء  الدار    ***** النواصر 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 777365.
435I

compta jour

R›OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير السنة املالية

compta jour
  résidence Ali , imm B 2eme

 étage  appt A4 camp el ghoul ،

40000، Marrakech maroc
R›OPTIQUE »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: مقاطعة 

جليز تجزئة املنار س 87 متجر 
رقم 24 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.
»تغيير السنة املالية«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.112657

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر تغيير   2221 ماي   22 املؤرخ في 

السنة املالية: إلى 116.000,00.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
ماي   22 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 5656.
436I

CANOCAF SARL

BELLEKRIM CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
BELLEKRIM CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املستشفى الحسني رقم 24 - 62222 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELLEKRIM CAR
تأجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املستشفى الحسني رقم 24 - 62222 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : محمد  املحمادي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : لحبيب  بلكريم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املحمادي محمد عنوا ه)ا) 
 62222 الفوقاني  بوطيب  اوالد  حي 

الناظور املغرب.
عنوا ه)ا)  لحبيب  بلكريم  السيد 
 62872 سيدال  بني  ابوعلوتا  دوار 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املحمادي محمد عنوا ه)ا) 
 62222 الفوقاني  بوطيب  اوالد  حي 

الناظور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2221 تحت رقم 1272.
437I

مكتب الحسابات ح ل

ABDELLAH KANANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل
22 شارع الداخلة الطابق االول قرية 
الجماعة ، 22432، الدار البيضاء 

املغرب
ABDELLAH KANANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 محج 
اللة واقوت الرقم 39 الطابق االول - 

22222 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

523367
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABDELLAH KANANE
: املعامالت  غرض الشركة بإوجاز 

العقارية.
61 محج   : عنوان املقر االجتماعي 
اللة واقوت الرقم 39 الطابق االول - 

22222 البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد قنان عبدهللا عنوا ه)ا) 32 
ز قة  ابلس درج س طابق 1 شقة 17 

املعاريف 27222 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد قنان عبدهللا عنوا ه)ا) 32 
ز قة  ابلس درج س طابق 1 شقة 17 

املعاريف 27222 البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 778479.
438I

MOGADOR GESTION

T.P.C ZAID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

T.P.C ZAID شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
الطابق الثاني تجزئة تافوكت 38  
الصويرة 44222 الصويرة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1887

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 فبراور 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شقة الطابق الثاني تجزئة تافوكت 
الصويرة   44222 الصويرة    38
املغرب« إلى »رقم 196 الطابق الثاني 
الصويرة  امتداد   تافوكت  تجزئة 

44222 الصويرة  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   27 بتاريخ  االبتدائية بالصويرة  

2221 تحت رقم 177/2221.
439I

MOGADOR GESTION

RIZAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
RIZAL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

126 ز قة العيساويين التجزئة 5  - 
44222 الصويرة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2547
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 16 أكتوبر 2222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
126 ز قة العيساويين التجزئة  »رقم 
إلى  املغرب«  الصويرة   44222  -   5

شارع   3 البرج   41.24 رقم  »محل 
الصويرة    44222  -  1 موالي ادريس 

املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 15 وناور 

2221 تحت رقم 22/2221.
442I

QUERIA

QUERIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUERIA
316 تجزئة لينا الطابق التاني ب4 

ب5 سيدي معروف ، 22282، الدار 
البيضاء املغرب

QUERIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 316 تجزئة 
لينا الطابق الثاني رقم ب 4 - ب 

5 سيدي معروف  - 22282 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
498797

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.QUERIA
دعم   •  : بإوجاز  الشركة  غرض 
الرقمي  التحول  مجال  في  الشركات 
مكو ات  وتوفير  دعمها  خالل  من 

البرمجيات واملعدات املناسبة.
كفالة تنمية املهارات والتدريب   •

املستمر في املجاالت الرقمية.
• تقدوم الخدمات..

 316  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  4 تجزئة لينا الطابق الثاني رقم ب 
ب 5 سيدي معروف  - 22282 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الحميد املالكي :  122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املالكي  الحميد  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) حي النسيم تجزئة النسيم 
الدار البيضاء   15 شقة   159 عمارة 

22282 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املالكي  الحميد  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) حي النسيم تجزئة النسيم 
الدار البيضاء   15 شقة   159 عمارة 

22282 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم -.
441I

FIDUBAC SARL

سيف دين نيغوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع ووسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
سيف دون  يغوس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
حسن األول 246 رقم 12 داخل 
بلوك السكوري لعري الشيخ 

الناظور - 62222  الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22275
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
سيف   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

دون  يغوس.
- قل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األمتعة غير املصاحبة
-النقل الوطني والدولي لآلخرين

املنتجات  وتصدور  -استيراد 
الغذائية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حسن األول 246 رقم 12 داخل بلوك 
 - الناظور  الشيخ  لعري  السكوري 

62222  الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد بن وحيى مكاوي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن وحيى مكاوي عنوا ه)ا) 
  62222 ا صار  بني  املومن  عبد  حي 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن وحيى مكاوي عنوا ه)ا) 
  62222 ا صار  بني  املومن  عبد  حي 

الناظور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2221 تحت رقم 1287.
442I

ضمان لالستثمار

DAMANE PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ضمان لالستثمار

رقم 6 طريق دار �سي عي�سى حي 
اعزيب الزموري ، 46222، اسفي 

املغرب
DAMANE PREFA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كم 7.5 

طريق سبت جزولة - 46222 اسفي 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12679
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 ماي 2221 تم رفع رأسمال 
 3.222.222« قدره  بمبلغ  الشركة 
درهم«   6.122.222« أي من  درهم« 
  : عن طريق  درهم«   9.122.222« إلى 

تقدوم حصص  قدوة أو عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2221 تحت رقم 499.
443I

CABINET SALAH AISSE

M-D PARTNERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN HANAINE ، 20100،
CASABLANCA MAROC

M-D PARTNERING  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع سجلما�سي وشارع طنطان ، 
اقامة سامي ، الطابق الثاني ، شقة 
17، الدار البيضاء - 22192 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.279219

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 أبريل   22 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 M-D الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ     PARTNERING
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
سجلما�سي  شارع  زاوية  اإلجتماعي 
 ، سامي  اقامة   ، طنطان  وشارع 
الدار   ،17 شقة   ، الثاني  الطابق 
البيضاء  الدار   22192  - البيضاء 
خسائر  زيادة   : ل  املغرب  تيجة 

الشركة وعجزها عن االستمرار
ا خفاض رقم املعامالت.

زاوية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 ، طنطان  وشارع  سجلما�سي  شارع 
، شقة  الطابق الثاني   ، اقامة سامي 
الدار   22192  - البيضاء  الدار   ،17

البيضاء املغرب. 
و عين:

الحمداني  كوثر    السيد)ة) 
املسيرة  شارع   ،13 عنوا ه)ا)  و 
  9 اقامة   ،3 الطابق  الخضراء، 
املغرب  البيضاء  الدار   22592

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
زاوية شارع سجلما�سي وشارع طنطان 
، اقامة سامي ، الطابق الثاني ، شقة 

17، الدار البيضاء
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779389.
444I

 وغلب

ICI PRES CENTRE PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 وغلب
شقة 7 ، طابق4  تقسيم ريزا ا 
مبروكة طريق أكوراي مكناس ، 

52222، مكناس املغرب
ICI PRES CENTRE PRIVE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 48 

رقم 8 الطابق الثاني شارع محمد 

السادس مرجان 2 مكناس  - 52222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2222 وناور   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ICI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRES CENTRE PRIVE

غرض الشركة بإوجاز : تجارة.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
48 رقم 8 الطابق الثاني شارع محمد 

السادس مرجان 2 مكناس  - 52222 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الزراكي عبد االله :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الزراكي عبد االله عنوا ه)ا) 
شارع 2 رقم 18 توالل مكناس 52222 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الزراكي عبد االله عنوا ه)ا) 
شارع 2 رقم 18 توالل مكناس 52222 

مكناس املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

فبراور   26 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 569.

445I
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DOUBLE Z TRANS SARL A-U

DOUBLE Z TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DOUBLE Z TRANS SARL A-U
 VILLE NOUVELLE

 TAMANSOURT TRANCHE
 8    LOT N° 195 L AU RDC

 COMMUNE HARBIL
 MARRAKECH، 40300،

MARRAKECH maroc
DOUBLE Z TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املدونة 
الحدودة تمنصورت شطر 8 بقعة 

رقم 195 ل بالطابق السفلي  جماعة 
حربيل - 42322  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DOUBLE Z TRANS
غرض   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر 

في املغرب ودوليا ،
لنفسها  التالية  املعامالت  إلجراء 

وبالنيابة عن أطراف ثالثة:
-  قل املسافرين.
- النقل السياحي.

-  قل املوظفين لحساب الغير.
لجميع  والدولي  املحلي  النقل   -
أ واع البضائع عن طريق البر والبحر 

والجو.
الوسائل:  بجميع  النقل   -

و صف  واملقطورات  الشاحنات 
املقطورات وغيرها.

مركبات  جميع  وتأجير  اقتناء   -
النقل.

مشاركات  على  -االستحواذ 
أو  الشركات  جميع  في  ومصالح 
اال دماج  طريق  عن  املؤسسات 
شراء  أو  االكتتاب  أو  املساهمة  أو 
بأي  أو  الشركة  حقوق  أو  األسهم 

طريقة أخرى 
معامالت  جميع   ، أعم  وبشكل 
والتجارية  واالستشارات  السمسرة 
التي  والعقارية  واملنقولة  واملالية 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 
بال�سيء املذكور أعاله ، أو التي وحتمل 

أن تعزز تطوير الشركة..
املدونة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بقعة   8 شطر  تمنصورت  الحدودة 
رقم 195 ل بالطابق السفلي  جماعة 

حربيل - 42322  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : محمد  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  محمد  رضوان  السيد 
 41123 الويدان  املحامدوة  دوار 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  محمد  رضوان  السيد 
 41123 الويدان  املحامدوة  دوار 

مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 6672.
446I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

BOUFKRANE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15222، 
الخميسات املغرب

BOUFKRANE TRAVAUX  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22 
شارع توفيق الحكيم الوحدة 22 
الخميسات - 15222 الخميسات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3626/2216

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2216 أبريل   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BOUFKRANE TRAVAUX
: مقاول في  غرض الشركة بإوجاز 

االشغال املختلفة و البناء 
مقاول في تجارة االملنيوم.

 22 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
 22 الوحدة  الحكيم  توفيق  شارع 
الخميسات   15222  - الخميسات 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الوهاب  عبد  اسماعيلي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الوهاب  عبد  اسماعيلي  السيد 
توفيق  شارع   22 رقم  عنوا ه)ا) 
الخميسات   22 الوحدة  الحكيم 

15222 الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الوهاب  عبد  اسماعيلي  السيد 
توفيق  شارع   22 رقم  عنوا ه)ا) 
الخميسات   22 الوحدة  الحكيم 

15222 الخميسات املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

ماي 2216 تحت رقم 143.
447I

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة

  SOCIETE MENGOUCHI
CAR S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جدود للشركة

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة
ز قة فاس اقامة رياض املدونة 
الطابق الثاني رقم 22 بركان ، 

62222، بركان املغرب
 SOCIETE MENGOUCHI  CAR
S.A.R.L))  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 37 

ز قة تلمسان احفير - 63252 احفير 
املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7277
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2221 22 فبراور  املؤرخ في 
لزعر  مسير جدود للشركة السيد)ة) 

محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 288/2221.
448I

MOGADOR GESTION

ANAMID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MOGADOR GESTION
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 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
ANAMID شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الزاوية 
الحنشان - 44222 الصويرة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2399
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 16  و بر 2222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 44222  - الحنشان  الزاوية  »حي 
رقم  »محل  إلى  املغرب«  الصويرة 
 - 38 سوق احد ادغاساوت الداوود 

44222 الصويرة  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 12 وناور 

2221 تحت رقم 28/2221.
449I

MOGADOR GESTION

T.M INSERT
إعالن متعدد القرارات

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

T.M INSERT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 331 
تجزئة الرو ق - 44222 الصويرة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1875

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2218 وناور   32 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
تفويت السيد مارك لويس سيموني 
أصل  من  اجتماعية  حصة   252

الطاهر  السيد  لفائدة  حصة   252
وناور   32 بتاريخ  متوكل  محجوب 

.2218
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
استقالة السيد مارك لويس سيموني 
السيد  تعيين  و  الشركة  تسيير  من 
كمسير  متوكل  محجوب  الطاهر 

جدود للشركة.
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
من  للشركة  القا وني  الشكل  تغيير 
الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة  ذات 

الشريك الوحيد.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

الشكل القا وني للشركة
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

الحصص
على  ونص  الذي   :12 رقم  بند 

ماولي: تسيير الشركة
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  االبتدائية بالصويرة  

2221 تحت رقم 175/2221.
452I

ML EXPERTS

HILTI MAROC
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
HILTI MAROC »شركة التوصية 

البسيطة«
 ALLEE 6 :وعنوان مقرها االجتماعي
DES CYPRES ، عين سبع  - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.52853

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي:  
جيوت  مارتينا  السيدة  استقالة 

والسيدة كيرواكي مورير من منصبيهما 
كمدورين ؛

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
التعيين كمدورين جدد ملدة ست   .2
)6) سنوات ، أي حتى موافقة الجمعية 
العامة على حسابات السنة املنتهية 
 Hilti 2226:  - شركة 31 ديسمبر  في 
شركة   ،  Equipment Corporation
 Shaan مسجلة في سجل   ، محدودة 
التجاري في ليختنشتاون ، تحت رقم 
ممثل  ولها   ،  FL-2221.234.589-1
من   ،  Martina Giot السيدة  دائم 
وتحمل جواز   ، الفرنسية  الجنسية 
ومقيمة   17FV22154 رقم  السفر 
 127 -3شارع الحامور-فيال  في جميرا 
، دبي ، اإلمارات العربية املتحدة ؛ و  
Hilti Aktiengesellschaft ، شركة   -
سجل  في  مسجلة   ، محدودة  عامة 
شان التجاري في ليختنشتاون ، تحت 
ولديها   ،  FL-2221.211.557-2 رقم 
ممثلة دائمة السيدة كيرواكي مورير ، 
من الجنسية األملا ية ، وتحمل جواز 
في  ويقيم   C4YLVZN1J رقم  السفر 
 Brunnenbritschen، 13، 9493

Mauren، Liechtenstein
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

&
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779459.
451I

ML EXPERTS

KOWORK
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
KOWORK »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 3 ، شارع 
املسيرة ، الطابق الخامس  - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.427895
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
االعتراف بإتمام البيع النهائي من   1-
قبل تالي والسيد محمد برادة لـ 5222 
الشريك  لصالح  الشركة  في  سهم 
 KOWORK HOLDING الوحيد 

COMPANY - KHC ؛
على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 
تحول الشركة إلى شركة ذات  ماولي: 
الشريك  ذات  محدودة  مسئولية 

الوحيد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم &: الذي ونص على ماولي: 

&
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779246..
452I

IBTI DOM

SALHIMEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

IBTI DOM
  N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب
SALHIMEX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 بكاي 
الهبيل حي الحسني بركان - 63322 

بركان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6837

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 أبريل   22 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
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مبلغ    SALHIMEX الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي 39 بكاي الهبيل حي 
الحسني بركان - 63322 بركان املغرب 

 تيجة ل : تصفية ودوة..
39 بكاي  و حدد مقر التصفية ب 
 63322  - الهبيل حي الحسني بركان 

بركان املغرب. 
و عين:

و  بنصغير  ادريس   السيد)ة) 
 431 رقم  العيون  ز قة  عنوا ه)ا) 
بركان  تاوريرت   85822 البيطا   حي 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 289.
453I

GROUPE ADENATRACTION

LEGO DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GROUPE ADENATRACTION
شارع سيدي محمد ابن عبد هللا 
117 رقم 17 طنجة ، 92222، طنجة 

املغرب
شركة   LEGO DISTRIBUTION

ذات املسؤولية املحدودة
اقامة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
 92222  -  22 رقم  السعودوة طابق3 

طنجة املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116927

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LEGO  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.DISTRIBUTION

ا تاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الصابون و مواد التنظيف .

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
 92222  -  22 رقم  السعودوة طابق3 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 3.322   : السيد جالل الحداوية 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عبد الواحد وونس :  3.322 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 3.422   : السيد محمد النجاري  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جالل الحداوية عنوا ه)ا) 
رقم   4 الطابق   3 إقامة حمزة بلوك 

247 92222 طنجة املغرب.

وونس  الواحد  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) حي اللة مريم بلوك 75 رقم 

1 22672 الدار البيضاء املغرب.

السيد محمد النجاري  عنوا ه)ا) 
 22672 86 13 رقم  حي الفالح شارع 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جالل الحداوية عنوا ه)ا) 
رقم   4 الطابق   3 إقامة حمزة بلوك 

247 92222 طنجة املغرب

وونس  الواحد  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) حي اللة مريم بلوك 75 رقم 

1 22672 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5221.

454I

 جيلمار رييل إستات

 جيلمار رييل إستات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

جيلمار رييل إستات
32، شارع محمد التازي الطابق 
األول رقم 4 مرشان ، 92232، 

طنجة املغرب
 جيلمار رييل إستات  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 34، شارع 
السكة واد أحردان  - 92232 طنجة 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32921

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 وناور 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - أحردان   واد  السكة  شارع   ،34«
 ،32« إلى  املغرب«  طنجة   92232
شارع محمد التازي الطابق األول رقم 
4 مرشان  - 92232 طنجة  املغرب«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   32 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 241925.
455I

الحسين فاضيل

 ETS TAMMASTE
D›ALIMENTATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جدود للشركة

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 42222، مراكش 
املغرب

 ETS TAMMASTE
D›ALIMENTATION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  تجزئة رقم 
12 الحي الصناعي،ورزازات - 45222 

ورزازات املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4429

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2221 أبريل   32 املؤرخ في 

السيد)ة)   للشركة  جدود  مسير 

بوحامد  الجاللي كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 598.

456I

compta jour

ELECTRO RAZZOUKI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

compta jour

  résidence Ali , imm B 2eme

 étage  appt A4 camp el ghoul ،

40000، Marrakech maroc

ELECTRO RAZZOUKI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر 

الكائن ب بلوك 34 رقم 1759 

محاميد مراكش  - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   32

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELECTRO RAZZOUKI
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: بإوجاز  الشركة   غرض 
 MARCHAN EN DETAIL
 DES APPAREILS
 ELECTROMENAGERS RADIOS

.TELEVISIONS
املتجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 1759 رقم   34 بلوك  ب  الكائن 
مراكش   42222  - محاميد مراكش  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد ووسف رزوقي :  122 حصة 

بقيمة 10.000,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  رزوقي  ووسف  السيد 
املتجر الكائن ب بلوك 34 رقم 1759 
مراكش   42222 مراكش   محاميد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  رزوقي  ووسف  السيد 
املتجر الكائن ب بلوك 34 رقم 1759 
مراكش   42222 مراكش  محاميد 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124377.
457I

شركة فيدوسو

 STE KAMRAOUI AUTO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة فيدوسو
122 شارع املوحدون الحسيمة ، 

32222، الحسيمة املغرب
 STE KAMRAOUI AUTO SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

الطابق االول عمارة 31 امزوران - 

32222 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KAMRAOUI AUTO SARL AU
مصلح   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ميكا يكي
تاجر  أو  السيارات  اكسسوارات 

قطع غيار
مكا يكي.

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - امزوران   31 عمارة  االول  الطابق 

32222 الحسيمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد محمد الكموني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : الكموني  محمد  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الكموني عنوا ه)ا) 
امزورن    37 رقم  توبقال  جبل  ز قة 

32222 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الكموني عنوا ه)ا) 
امزورن    37 رقم  توبقال  جبل  ز قة 

32222 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 183.
458I

CANOCAF SARL

RIF CARREAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
RIF CARREAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 
السالم 23 رقم 32 - 62222 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARREAUX
تاجر   /  1  : غرض الشركة بإوجاز 
البالط واألدوات الصحية 2 / استيراد 

وتصدور 3 / تاجر مواد بناء..
عنوان املقر االجتماعي : حي املطار 
السالم 23 رقم 32 - 62222 الناظور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
1.222 حصة    : السيد توز جواد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوا ه)ا)  جواد  توز  السيد 

 23 رقم   1 السالم  اقامة   املطار 
62222 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوا ه)ا)  جواد  توز  السيد 
 23 رقم   1 السالم  اقامة   املطار 

62222 الناظور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 22 وو يو 

2221 تحت رقم 1144.
459I

CANOCAF SARL

MEZIANI IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
 MEZIANI IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 212 
اقامة باكريم زاوو - 62922 الناظور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8531

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2221 مارس   23 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 MEZIANI الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ رأسمالها    IMPORT EXPORT
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
باكريم  اقامة   212 رقم  اإلجتماعي 
زاوو - 62922 الناظور املغرب  تيجة 

ل : نهاوة نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب رقم 212 
الناظور   62922  - اقامة باكريم زاوو 

املغرب. 
و عين:

و  مزياني  ميمون   السيد)ة) 
الناظور   62922 زاوو  عنوا ه)ا) 
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املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 1118.
462I

FIDUCIAIRE HAMDELS

ALLO WADII
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
ALLO WADII شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ألزهر 
2 املجموعة 13 عمارة 87  رقم  

3األلفة الدار البيضاء 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALLO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.WADII
تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الجملة للمعدات واملعلومات.
 2 ألزهر   : عنوان املقر االجتماعي 
املجموعة 13 عمارة 87  رقم  3األلفة 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد وديع كو يبا :  1.222 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  كو يبا  وديع  السيد 
 1 مجموعة  األلفة  جنان  إقامة 
الحسني  حي   15 شقة   7 املدخل 

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  كو يبا  وديع  السيد 
 1 مجموعة  األلفة  جنان  إقامة 
الحسني  حي   15 شقة   7 املدخل 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782612.
461I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SPRING V17
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتا يا صندوق البرود 
2629 ، 42222، مراكش املغرب

SPRING V17 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

ز قة الريف و االخاء إقامة جيوار 1 
الطابق الثاني شقة ب 12 رقم 13 

مكتب رقم 1 الحي الشتوي - 42222 
مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38253
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد SPRING V17  مبلغ 
وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي زاوية ز قة الريف و 

الطابق الثاني   1 إقامة جيوار  االخاء 
 1 رقم  مكتب   13 رقم   12 شقة ب 
مراكش   42222  - الشتوي  الحي 
استمرار  عدم   : ل  املغرب  تيجة 

نشاط الشركة.
زاوية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 1 إقامة جيوار  ز قة الريف و االخاء 
 13 رقم   12 الثاني شقة ب  الطابق 
مكتب رقم 1 الحي الشتوي - 42222 

مراكش املغرب. 
و عين:

السيد)ة) كريم  بلواد و عنوا ه)ا) 
عمارة 25 شقة 6 ز قة هارون الرشيد 
املغرب  الرباط   12292 اكدال 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124676.
462I

CANOCAF SARL

MEZIANI IMPORT EXPORT 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
 MEZIANI IMPORT EXPORT 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 212 
اقامة باكريم زاوو - 62922 الناظور 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8531

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل    2221 26 مارس  املؤرخ في 
 MEZIANI IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
باكريم  اقامة   212 رقم  اإلجتماعي 
زاوو - 62922 الناظور املغرب  تيجة 

لنهاوة نشاط الشركة.
و عين:

و  مزياني  ميمون   السيد)ة) 
الناظور   62922 زاوو  عنوا ه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 23 مارس 2221 وفي رقم 212 
الناظور   62922  - اقامة باكريم زاوو 

املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2221 تحت رقم 1269.
463I

مكتب املحاسبة

FILLIN›S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
13 شارع يعقوب املنصور رقم 

14/13 تطوان ، 93222، تطوان 
املغرب

FILLIN›S شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
مرتيل كابو  يكرو اقامة لكاسيا 
الطابق االول بلوك A رقم 11 - 
93222 املضيق تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FILLIN’S
مطعم    : بإوجاز  الشركة  غرض 

بار.
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
لكاسيا  اقامة  كابو  يكرو  مرتيل 
 -  11 رقم   A بلوك  االول  الطابق 

93222 املضيق تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
122 حصة    : السيد خالد مو�سى 

بقيمة 922 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  مو�سى  خالد  السيد 
عمارة   21 ز قة  رقراق  ابي  شارع 
الفرطاخ 22  93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  مو�سى  خالد  السيد 
عمارة   21 ز قة  رقراق  ابي  شارع 

الفرطاخ 22  93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2221 تحت رقم 1314.
464I

KAMAR BENOUNA

SOLAR POWER ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
SOLAR POWER ش م م  

شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 22 

ز قة عباس ابن فر اس  - 22252 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.371923
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   24 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
 2.522.222 من  راسمال  في  الزيادة 
درهم الى 4.222.222 درهم عن طريق 

الحساب الجاري 
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
من  الثامن  و  السابع  البند  تغيير 

القوا ين 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

راسمال 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781162.
465I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MTL TIBIBT
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتا يا صندوق البرود 
2629 ، 42222، مراكش املغرب

MTL TIBIBT »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 57 شارع 
موريتا يا صندوق البرود 2629 - 

42222 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.96613

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 وناور   15 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
رفع الرأسمال االجتماعي الذي وبلغ 
مقسم  درهم   100.000,00 حاليا  
من  اجتماعية  حصة   1.222 على 
الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 
 750.000,00 بمبلغ  بكامله  ومحرر 
درهم   850.000,00 درهم لرفعه إلى 
حصة    7.522 إصدار  طريق  عن 
درهم   122 اجتماعية جدودة بقيمة 
للواحدة والتي اكتتبت كلها وحررت 
درهم   595.000,00  : بكاملها كالتالي 
الجاري  الحساب  تحويل  طريق  عن 

 PAUGUITHO«شركة للشريك 
عن  درهم   255.000,00 و   »((SC
الجاري  الحساب  تحويل  طريق 

للشريك السيد �سي محمد لفطي.
على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 
ماولي: تعيين السيد �سي محمد لفطي 
إرنست  ماري  جان  تييري  السيد  و 
ملدة  منفصالن  مسيران  شانسيرول  

غير محددة؛
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
للسيد �سي محمد  فردي و منفصل 
ماري  جان  تييري  السيد  و  لفطي 

إرنست شانسيرول
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :1 رقم  بند 
املادتين  تعدول  على  املوافقة  ماولي: 
6 ,7 و 13 و تحدوث النظام األسا�سي 

للشركة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124732.
466I

مكتب مو�سى رشيد

MABCHOUR -YOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مو�سى رشيد
عمارة 1 شقة 11 ز قة الصويرة 

شارع محمد الخامس م ج ، 52222، 
مكناس املغرب

MABCHOUR -YOU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 

زيتون 12 مرجان  - 52222 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MABCHOUR -YOU
وسيط   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مالي-االشغال املختلفة.
رياض   : االجتماعي  املقر  عنوان 
52222 مكناس   - 12 مرجان   زيتون 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مبشور وونس :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  وونس  مبشور  السيد 
 71222 الغازي   سيدي  شارع  

بوجدور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  وونس  مبشور  السيد 
 71222 الغازي   سيدي  شارع  

بوجدور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2243.
467I

ALLEGEANCE CONSULTING

 AMBIANCE LIVING SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طا طان 

و شارع لبنان اقامة لينى رقم 
51&52 ، 92222، طنجة املغرب

  AMBIANCE LIVING SARL AU
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 
محمد السادس  اقامة باهية ازهار 

بلوك 3 محل رقم 1  - 92222 طنجة  
املغرب .

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48593
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2221 مارس   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
مدور االعمال .

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242977.
468I

موروكو كومبتونس اكاو ت

 MG WEB CONSULTING
SARL

إعالن متعدد القرارات

موروكو كومبتونس اكاو ت
شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي ، 
42222، مراكش املغرب

  MG WEB CONSULTING SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 
أكانسوس رقم 23 مكتب رقم 15 

الطابق الثالث شارع طارق بن زياد  - 
42222 مراكش اململكة املغربية.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.81425
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2222 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
ماولي:   قل املقر الرئي�سي للشركة من 
العنوان 228 منطقة صناعية سيدي 
الى إقامة أكانسوس   2 غا م مكتب  
رقم 23 مكتب رقم 15 الطابق الثالث 

شارع طارق بن زياد  
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي:  

القا و يين  املمثلين  توقيع  تغيير 
املنفصل  بالتوقيع  الشركة  تلتزم    :
للسيد  أو  بول  آالن  مويون  للسيد 

غيجنات سيرول رينو
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ونص على ماولي:  
اجتماعي  املقر  وقع   الرئي�سي:   املقر 
مكتب   23 إقامة أكانسوس رقم  في:  
الطابق الثالث شارع طارق   15 رقم 

بن زياد مراكش
على  ونص  الذي   :17 رقم  بند 
القا و يين:   املمثلين  توقيع  ماولي:  
املنفصل  بالتوقيع  الشركة  تلتزم 
للسيد  أو  بول  آالن  مويون  للسيد 

غيجنات سيرول رينو
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124657.
469I

مستأمنة عالم األرقام

 TECHNIQUES
 D›IRRIGATION ET
 DEVELOPPEMENT

AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة عالم األرقام
رقم 129 ساحة كيل الحبوب 

الطابق التاني الفقبه بن صالح ، 
23222، الفقيه بن صالح املغرب

 TECHNIQUES D›IRRIGATION
 ET DEVELOPPEMENT

AGRICOLE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي حي الزوادحة بني مو�سى دار 
ولد زيدوح - 23222 دار ولد زيدوح 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 TECHNIQUES D’IRRIGATION ET

.DEVELOPPEMENT AGRICOLE

غرض الشركة بإوجاز : - مقاول في 

األعمال املختلفة.
الري  قنوات  تركيب  و  دراسة   -

بالتنقيط.

- االستيراد و التصدور.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

السفلي حي الزوادحة بني مو�سى دار 

دار ولد زيدوح   23222  - ولد زيدوح 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بوكعاوش رضوان :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

رضوان  بوكعاوش  السيد 

 365 رقم  ارسالن  عمارة  عنوا ه)ا) 

 82222  2 الحسن  شارع   6 شقة 

اكادور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

رضوان  بوكعاوش  السيد 

 365 رقم  ارسالن  عمارة  عنوا ه)ا) 

شقة 6 شارع الحسن  82222 اكادور 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة  

رقم  تحت   2221 وو يو   24 بتاريخ 

.164

472I

YF CONSULTING SERVICES

LJ NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

LJ NEGOCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 مكرر 
ز قة محمد غر يط إقامة حنان 

مكتب رقم 6. - 14222 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCE

التجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العامة.
عنوان املقر االجتماعي : 38 مكرر 
حنان  إقامة  غر يط  محمد  ز قة 

القنيطرة   14222  -  .6 رقم  مكتب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد الجياللي املودن 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد الجياللي املودن عنوا ه)ا) 
1581 طريق  تجزئة سعيد حجي رقم 

القنيطرة  سال. 11222 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الجياللي املودن عنوا ه)ا) 
1581 طريق  تجزئة سعيد حجي رقم 

القنيطرة  سال. 11222 سال املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 82763.
471I

JUDISCAL

 EXTRA   إكسترا پروفيل
PROFIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JUDISCAL
 LOT HAJ FATEH RUE 4 N° 75

 OULFA ، 20260، CASABLANCA
MAROC

 EXTRA PROFIL   إكسترا پروفيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  217 

إقامة الفتح شارع إبراهيم الروداني 
ممتد الطابق األول الرقم 3 - 22372 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
497959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : إكسترا 

.EXTRA PROFIL   پروفيل
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األملنيوم والنوافذ.
 217   : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقامة الفتح شارع إبراهيم الروداني 
ممتد الطابق األول الرقم 3 - 22372 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : بلعيناوي  زهير  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  بلعيناوي  زهير  السيد 
الدار   22262 االلفة  احمر  دوار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  بلعيناوي  زهير  السيد 
الدار   22262 االلفة  احمر  دوار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 773492.
472I

****

GUELIZ MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

درب الشرفاء رقم 26 حي الجزولي ، 
42222، مراكش املغرب

GUELIZ MARKET شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
كاميل كابا ا امللك املسمى » منارة 12 
» محل رقم 132 - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115719
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GUELIZ MARKET
استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

محل للمواد الغذائية ] سوبيروت [.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
كاميل كابا ا امللك املسمى » منارة 12 
مراكش   42222  -  132 محل رقم   «

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
992 حصة    : السيد محمد امهو 

بقيمة 122 درهم للحصة .
12 حصة    : السيدة نعيمة اوبدا 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد امهو عنوا ه)ا) الحي 
 42222  892 رقم   35 الحسني بلوك 

مراكش املغرب.
عنوا ه)ا)  اوبدا  نعيمة  السيدة 
املسيرة 1 حرف س رقم 271 42222 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  اوبدا  نعيمة  السيدة 
املسيرة 1 حرف س رقم 271 42222 

مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124797.
473I

 وري وابنه لالستيراد والتصدور

اكزو سورس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Exo source sarl
 Bd sebta hy meriem

 NR 36 ETAGE 1 APPT 3
 ،MOHAMMEDIA ، 20050

املحمدوة املغرب

اكزو سورس  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 19 شارع 
سبتة حي مريم رقم 36 الطابق 
1 الشقة 3 املحمدوة - 28814 

املحمدوة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23465

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2221 تقرر حل  22 فبراور  املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية املحدودة اكزو 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  سورس   
 19 اإلجتماعي  درهم وعنوان مقرها 
شارع سبتة حي مريم رقم 36 الطابق 
 28814  - املحمدوة   3 الشقة   1
قرار   : ل  املغرب  تيجة  املحمدوة 

الشركاء.
 19 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع سبتة حي مريم رقم 36 الطابق 
 28814  - املحمدوة   3 الشقة   1

املحمدوة املغرب. 
و عين:

و  منصور  منير   السيد)ة) 
 13 بلوك  مراكش  درب  عنوا ه)ا) 
الرقم 29 املحمدوة 28814 املحمدوة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائية 

مارس 2221 تحت رقم  922.
474I

societe menara marrakech conseil plus

ATLAS  IZOURA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15
 BUREAU N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

ATLAS  IZOURA SERVICES شركة 
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ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الشرف اقامة رقم 574 الطابق 

4 شقة رقم 13 مراكش - 42222  
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IZOURA SERVICES
-1جراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

دراسات التنقيب عن املعادن
أ واع  جميع  وتصدور  -2استيراد 

مواد ومعدات التعدون
إدارة  من  االعمال  في  -3مقاول 

املزارع )الزراعة والثروة الحيوا ية ).
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   574 رقم  اقامة  الشرف 
  42222  - مراكش   13 رقم  شقة   4

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   332   : السيد سكك علي 

بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   342   : السيد امان عزيز 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 332   : ادريس  البوحلي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  علي  سكك  السيد 
طقيل  ابن  تعاو ية  الحمراء  تجزئة 

رقم 5  42222 مراكش املغرب.
السيد البوحلي ادريس عنوا ه)ا) 
 11 اقامة ا عمارة ا شقة   14 قطاع 
 25222 الرياط  حي  الزيتون  شارع 

الرباط املغرب.
السيد امان عزيز عنوا ه)ا) تجزئة 
 42222   474 رقم  السالم  رياض 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  علي  سكك  السيد 
طقيل  ابن  تعاو ية  الحمراء  تجزئة 

رقم 5  42222 مراكش املغرب
السيد امان عزيز عنوا ه)ا) تجزئة 
 42222   474 رقم  السالم  رياض 

مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124711.
475I

SOCIETE ISLA TRADIG

ISL A TRADIG شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCIETE ISLA TRADIG
 N108 LOT LALLA MIMOUNA ،

15100، KHEMISSET MAROC
شركة ISL A TRADIG شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 

128 تجزئة اللة ميمو ة  - 15222 
الخميسات املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28491
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 ماي   17 في  املؤرخ 
ذات  شركة   ISL A TRADIG شركة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 12.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
 15222  - تجزئة اللة ميمو ة    128
لبسبب  املغرب  تيجة  الخميسات 

جائحة كورو ا.
و عين:

و  برطال  ربيعة   السيد)ة) 
عنوا ه)ا) تجزئة اللة ميمو ة 15222 

)ة)  كمصفي  املغرب  الخميسات 
للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  وفي   2221 ماي   17 بتاريخ 
 15222  - تجزئة اللة ميمو ة    128

الخميسات املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 232.
476I

MOHAMED EL HAJJOURI RENT CAR

 MOHAMED EL HAJJOURI
RENT CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MOHAMED EL HAJJOURI RENT
CAR

رقم 65 قيسارية النصر شارع 
الحزام الكبير الحي املحمدي الدار 
البيضاء ، 22572، الدار البيضاء 

املغرب
 MOHAMED EL HAJJOURI RENT
CAR شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 65 

قيسارية النصر شارع الحزام الكبير 
الحي املحمدي الدار البيضاء - 
22572 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MOHAMED EL HAJJOURI RENT

.CAR

تأجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 
السيارات بدون سائق.

 65 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
قيسارية النصر شارع الحزام الكبير 
 - البيضاء  الدار  املحمدي  الحي 

22572 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد الحجوري :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الحجوري عنوا ه)ا) 
سيدي  الجميل  املنظر  تجزئة   39
البيضاء  الدار   22522 معروف  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الحجوري عنوا ه)ا) 
سيدي  الجميل  املنظر  تجزئة   39
البيضاء  الدار   22522 معروف  

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779118.
477I

MOGADOR GESTION

 LA MEILLEURE DES
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

 LA MEILLEURE DES TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 668 
البحيرة - 44222 الصويرة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.5385

العام  الجمع  بمقت�سى 
 2221 ماي   21 اإلستثنائي املؤرخ في 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 
من  أي  درهم«   5.822.222« قدره 
 5.922.222« إلى  درهم«   122.222«
تقدوم حصص    : عن طريق  درهم« 

 قدوة أو عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 27 وو يو 

2221 تحت رقم 183/2221.
478I

CANOCAF SARL

KASRIOUI CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
KASRIOUI CASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دار كبداني 

املركز - 62232 الدريوش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KASRIOUI CASH
وكيل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

تحويل األموال.

دار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الدريوش   62232  - املركز  كبداني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : اكرام  بنجدي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  اكرام  بنجدي  السيدة 
 62232 تجزئة االحباس دار كبداني  

دريوش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  اكرام  بنجدي  السيدة 
 62232 تجزئة االحباس دار كبداني  

دريوش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالدريوش  بتاريخ 24 وو يو 

2221 تحت رقم 63.
479I

Cabinet LAMRINI HADI

BIO PALM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 

62222، الناضور املغرب
BIO PALM MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

الخامس الشقة رقم 9 عمارة  وفل 
شارع األ دلس - 62222 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22227
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PALM MAROC
غرض الشركة بإوجاز : االستغالل 

الزراعي.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة  وفل   9 الخامس الشقة رقم 
الناظور   62222  - األ دلس  شارع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : السيد الكبير عبد العزيز 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة    : السيد سكلو حمو 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  الكبير  السيد 
برلين   12711 برلين أملا يا  عنوا ه)ا) 

أملا يا.
عنوا ه)ا)  حمو  سكلو  السيد 
تجزئة الهناء العروي 62552 الناظور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  حمو  سكلو  السيد 
تجزئة الهناء العروي 62552 الناظور 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2221 تحت رقم 1279.
482I

JIHA FIDUCIAIRE

ZORNA CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
ZORNA CAFE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مرآب 
رقم 241 و رقم 18 ز قة 528 شارع 
السعدوين الدشيرة  - 86362 ا زكان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZORNA CAFE
استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

مقهى .
مرآب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
528 شارع  ز قة   18 و رقم   241 رقم 
السعدوين الدشيرة  - 86362 ا زكان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد قمار  ادوة :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  قمار  ادوة  السيد 
السعادة  حي   1724 الز قة   13 رقم 

الدشيرة 86362 ا زكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  قمار  ادوة  السيد 
السعادة  حي   1724 الز قة   13 رقم 

الدشيرة 86362 ا زكان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  االبتدائية با زكان  

2221 تحت رقم 1272.

481I
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MOORISH

KUDOCOOK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

kudocook sarl شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 412 شارع 
الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

22242 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

523175
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.kudocook sarl
توزيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
ومعدات  املطبخ  ادوات  جميع 
مساحات  تأجير   ، الطعام  محضر 
االستيراد   ، املطبخ  ومعدات  املطبخ 

والتصدور.
 412  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 22242 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 822   : مختاري  عادل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 222   : حدو�سي  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  مختاري  عادل  السيد 

ز قة ابن   2 اقامة دار السالم طابق 
بوركون  البيروني  تجزئة   11 جهير 
البيضاء  الدار   22242 البيضاء 

املغرب.
السيدة مريم حدو�سي عنوا ه)ا) 
العنوان 12ز قة الحاتمي حي البطحاء 
البيضاء  الدار   22452 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  مختاري  عادل  السيد 
ز قة ابن   2 اقامة دار السالم طابق 
بوركون  البيروني  تجزئة   11 جهير 
البيضاء  الدار   12172 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 778347.
482I

HORICOM

M.N MONDIAL IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
M.N MONDIAL IMPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 717 

مرجان 5 س ب ز - 52222 مكناس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49597
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   21 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    M.N MONDIAL IMPORT
وعنوان  درهم   52.222 رأسمالها 
س   5 مرجان   717 مقرها اإلجتماعي 
ب ز - 52222 مكناس املغرب  تيجة 

ل : أزمة القطاع.
 717 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

52222 مكناس   - 5 س ب ز  مرجان 
املغرب. 

و عين:
توفيق  عصام   محمد  السيد)ة) 
مساكن  عنوا ه)ا)  و  راشد  محمد 
حلوان   11722 م1   ب26  الزلزال 

مصر كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 192.
483I

FACE FIDUCIAIRE

CROSS TEMPO D
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
229 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 22132، الدار 
البيضاء املغرب

CROSS TEMPO D شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 221 

شارع مصطفي املعاني ط 2 ش 9  - 
22132 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CROSS TEMPO D

 : بإوجاز  الشركة  غرض 
االستشارات اإلدارية.

 221  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -   9 2 ش  شارع مصطفي املعاني ط 

22132 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : امليموني  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  امليموني  حمزة  السيد 
الحمراء  الساقية  شارع   25 جميلة 
 22222 113 ق ج الدارالبيضاء  رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  امليموني  حمزة  السيد 
الحمراء  الساقية  شارع   25 جميلة 
 22222 113 ق ج الدارالبيضاء  رقم 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم -.
484I

الوكالة العامة للخدمات

 PÉPINIÈRE 
D’APPRENTISSAGE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الوكالة العامة للخدمات
ساحة العدالة ، 93122، الفنيدق 

املغرب
 Pépinière d’Apprentissage Prive 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي اسماعيل 14 عمارة موالي 
اسماعيل الطابق الثالث رقم 9 
طنجة - 22292  طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

116927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 Pépinière d’Apprentissage  :

.Prive

مركز   : بإوجاز  الشركة  غرض 

التواصل واللغات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

موالي  عمارة   14 اسماعيل  موالي 

 9 رقم  الثالث  الطابق  اسماعيل 

طنجة - 22292  طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : جبران  سناء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  جبران  سناء  السيدة 

مجموعة  البوغاز  حنان  مجمع 

رقم  االر�سي  طابق   1 ب  عمارة   2

طنجة     222  92 طنجة  اكز اوة   4

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  جبران  سناء  السيدة 

 2 مجموعة  البوغاز  حنان  مجمع 

 4 رقم  االر�سي  طابق   1 ب  عمارة 

اكز اوة طنجة 92 222 طنجة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5256.

485I

س-اطلس

SITES PLATFORM DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23222، بني مالل 
املغرب

 SITES PLATFORM DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن التاني رقم 56 الطابق 

التالث الشقة التالثة ج - 23222 
بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SITES  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PLATFORM DESIGN
تحدوث   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتطوير التطبيقات اإلعالمي
الترويج االعالني

تسويق ادوات إعالمية ومكتبية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحسن التاني رقم 56 الطابق التالث 
بني مالل   23222  - الشقة التالثة ج 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حلوي محمد اوس :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اوس  محمد  حلوي  السيد 
 24 عنوا ه)ا) اقامة الصنوبر الطابق 

الرقم 13 23222 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اوس  محمد  حلوي  السيد 
 24 عنوا ه)ا) اقامة الصنوبر الطابق 

الرقم 13 23222 بني مالل املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 618.
486I

EFFICAGEST CONSULTING SARL AU

TRT 44 TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EFFICAGEST CONSULTING
SARL AU

 RUE IBN ROUCHD, IMMEUBLE
  MOUHANDISSINE,4ème

 ETAGE, APPARTEMENT N°31
 OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
TRT 44 TRANS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النسيم رقم 94 الطابق األول- 

تاوريرت - 65822 تاوريرت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1315
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.44 TRANS SARL
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
البري للبضائع لصالح الغير و لصالح 
الشركة على الصعيد الوطني و الدولي 

وكذا الواردات و الصادرات للبضائع.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
األول-  الطابق   94 رقم  النسيم 

تاوريرت - 65822 تاوريرت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  احمد التركي :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : الوجري  ووسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  التركي  احمد  السيد  
حي ملحاريك تاوريرت 65822 تاوريرت 

املغرب.
السيد ووسف الوجري عنوا ه)ا) 
دوار اوالد بوطاهر الكرارمة اهل واد 

زا تاوريرت 65822 تاوريرت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  التركي  احمد  السيد  
حي ملحاريك تاوريرت 65822 تاوريرت 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   11 بتاريخ  االبتدائية بتاوريرت  

2221 تحت رقم 21/79.
487I

CABINET RAMI EXPERTISE

 HOSTGAROU
TECHNOLOGIES
إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

  HOSTGAROU TECHNOLOGIES
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 15 
الطابق الثالث شارع جوالن ز قة 
طنجة ظهر املهراز فاس - 32222 

فاس املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.62241
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   18 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

تغيير  تسمية الشركة
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

تصحيح الشكل القا وني
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :3 رقم  بند 
 « تسمية الشركة من  تغيير   ماولي: 
  HOSTGAROU TECHNOLOGIES

« GOLZAK »الى   «
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
تصحيح الشكل القا وني من« شركة 
ذات مسؤولية محدودة » الى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2697.
488I

LA DILIGENCE COMPTABLE

ATLAS BLOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 ز قة عبد العزيز الثعالبي شارع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكتب رقم 14 فاس ، 32222، 

فاس املغرب
ATLAS BLOUSE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 68 
شارع جدة  تجزئة بصرية متجر 

رقم 1  رجس فاس - 32262 فاس  
املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47295

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 23 مارس 2221 تقرر إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت التسمية - و 

شارع جدة   67 الكائن بالعنوان رقم 

إقامة النجاح متجر   2 تجزئة الوفاء 

فاس   32262  - طريق صفرو   1 رقم 

املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

اوت املختار ميلود.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2729.

489I

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة

 SOCIETE JIL BERKANE

)SERVICES (S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة

ز قة فاس اقامة رياض املدونة 

الطابق الثاني رقم 22 بركان ، 

62222، بركان املغرب

 SOCIETE JIL BERKANE

SERVICES (S.A.R.L) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 87 ز قة 

يعقوب املنصور حي الحسني بركان - 

63222 بركان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6397

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2222 دجنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فتحي  زحاف  )ة)  السيد  تفويت 

222 حصة اجتماعية من أصل 222 

بنساعد  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

حمزة بتاريخ 23 دجنبر 2222.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

وو يو   24 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 318/2221.

492I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE ABOU ZIAD TRAVAUX
-SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
 STE ABOU ZIAD TRAVAUX

SARLAU-  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار تاركة’ 

اوت زياد’ قيادة تدلي’ اوت اورير’ 
مراكش. دوار تاركة’ اوت زياد’ قيادة 
تدلي’ اوت اورير’ مراكش. 42222 

42222 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34693

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2218 دجنبر   32 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 STE ABOU الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ     ZIAD TRAVAUX -SARLAU
وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 
اوت  تاركة’  دوار  اإلجتماعي  مقرها 
زياد’ قيادة تدلي’ اوت اورير’ مراكش. 
تدلي’  قيادة  زياد’  اوت  تاركة’  دوار 
 42222 42222 اوت اورير’ مراكش. 
تزاود الدوون   -/1  : املغرب  تيجة ل 

على الشركة.
2/- العجز املالي املستمر.

الصفقات  في  الشرسة  املنافسة 
االثمان  ا خفاض  و  التجارية 

املعروضة..
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اوت  تدلي’  قيادة  زياد’  اوت  تاركة’ 
 42222 مراكش.  مراكش.  اورير’ 

مراكش املغرب. 
و عين:

السيد)ة) السيد  حسن  املحبوب 

زياد’  اوت  تاركة’  دوار  عنوا ه)ا)  و 

مراكش.  اورير’  اوت  تدلي’  قيادة 

)ة)  42222 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

فبراور   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 122952.

491I

hallis sarl

HALLIS SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

hallis sarl

 rue feguig apt n°3 Hassan 5

rabat ، 10020، rabat maroc

hallis sarl au شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 5rue وعنوان مقرها اإلجتماعي

 feguig apt n°3 Hassan rabat  -

.10090 rabat maroc

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.89769

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تحويل   تم    2221 ماي   25 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 5rue feguig apt n°3 Hassan«

إلى   »rabat  - 10090 rabat maroc

 avenu al abtal agdal rabat -,33«

.»10020 rabat  maroc

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   23 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 5635.

492I
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ABOU YASSER CONSEIL

 STE ABOU ZIAD TRAVAUX
-SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
 STE ABOU ZIAD TRAVAUX
SARLAU- شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار 
تاركة’ اوت زياد’ قيادة تيدلي’ اوت 
اورير’ مراكش. مراكش. 42222 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.34693

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2218 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 
 STE ABOU ZIAD TRAVAUX
مسؤولية  ذات  شركة   -SARLAU
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 
اوت  تاركة’  دوار  اإلجتماعي  مقرها 
زياد’ قيادة تيدلي’ اوت اورير’ مراكش. 
املغرب  مراكش   42222 مراكش. 
 تيجة لتوقف النهائي لنشاط الشركة 

و االستعداد لتصفيتها نهائيا..
و عين:

السيد)ة) السيد حسن   املحبوب 
زياد’  اوت  تاركة’  دوار  عنوا ه)ا)  و 
مراكش.  اورير’  اوت  تيدلي’  قيادة 
)ة)  42222 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
دوار  وفي   2218 دجنبر   31 بتاريخ 
اوت  تيدلي’  قيادة  زياد’  اوت  تاركة’ 
 42222 مراكش.  مراكش.  اورير’ 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   16 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 123129.
493I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE MARRAKECH BY
LOCALS -SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
 STE MARRAKECH BY LOCALS
SARLAU-  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي .رقم 
1’ دوار زمران’ تسلطا ت’ سيبع’ 

مراكش. مراكش. 42222 مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86227
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  22 دجنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE MARRAKECH الشريك الوحيد
مبلغ     BY LOCALS -SARLAU
وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 
1’ دوار زمران’  مقرها اإلجتماعي .رقم 
مراكش.  مراكش.  سيبع’  تسلطا ت’ 
42222 مراكش املغرب  تيجة ل : 1/- 

العجز املالي املستمر للشركة.
في  الشرسة  املنافسة   -/2
ا خفاض  و  التجارية  الصفقات 

االثمان املعروضة..
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سيبع’  تسلطا ت’  زمران’  دوار   ’1
مراكش   42222 مراكش.  مراكش. 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) موالي السعيد  العبا�سي 

 ’2 املرسطان   ’268 رقم  و عنوا ه)ا) 

مراكش   42222 مراكش.  امرشيش’ 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

فبراور   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 122954.

494I

hallis sarl

HALLIS SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

hallis sarl

 rue feguig apt n°3 Hassan 5

rabat ، 10020، rabat maroc

hallis sarl au شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 avenu,33 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 al abtal agdal rabat 33,avenu al

 abtal agdal rabat 10080 rabat

.maroc

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.89769

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 25 ماي 2221 تم رفع رأسمال 

 522.222« قدره  بمبلغ  الشركة 

درهم«   1.222.222« أي من  درهم« 

  : عن طريق  درهم«   1.522.222« إلى 

أرباح أو عالوات  أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   23 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 5635.

495I

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة

 SOCIETE HANANE BETON
)(S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة
ز قة فاس اقامة رياض املدونة 
الطابق الثاني رقم 22 بركان ، 

62222، بركان املغرب
 SOCIETE HANANE BETON
S.A.R.L)) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 87 ز قة 

يعقوب املنصور حي الحسني بركان - 
63222 بركان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6271
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2222 16  و بر  في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) زين الخير عامر 
452 حصة اجتماعية من أصل 452 
سليمان  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

ارجوان بتاريخ 16  و بر 2222.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   24 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 317/2221.
496I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE MARRAKECH BY
LOCALS -SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
 STE MARRAKECH BY LOCALS
SARLAU- شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 1’ 
دوار زمران’ تسلطا ت’ مراكش. 
مراكش. 42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.86227
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 
 STE MARRAKECH BY LOCALS
مسؤولية  ذات  شركة   -SARLAU
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 
دوار   ’1 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
مراكش.  مراكش.  تسلطا ت’  زمران’ 
42222 مراكش املغرب  تيجة ل1/- 
التوقف النهائي للشركة و االستعداد 

لتصفيتها نهائيا..
و عين:

السعيد   موالي  السيد  السيد)ة) 
 ’268 رقم  عنوا ه)ا)  و  العبا�سي 
مراكش.  امرشيش’   ’2 املرسطان 
)ة)  42222 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 ’1 وفي رقم   2222 دجنبر   31 بتاريخ 
مراكش..  تسلطا ت’  زمران’  دوار 

مراكش. 42222 مراكش املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   16 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 123112.
497I

MJ MANAGEMENT

شيباطكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
شيباطكس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النصر 

ز قة 4 رقم 3  - 92222 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24273
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2216 وو يو   27 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
شيباطكس  مبلغ رأسمالها 122.222 
اإلجتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
النصر ز قة 4 رقم 3  - 92222 طنجة 

املغرب  تيجة ل : ازمة املالية.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
النصر ز قة 4 رقم 3  - 92222 طنجة  

املغرب . 
و عين:

و  الشيباني  ابراهيم    السيد)ة) 
 3 رقم   4 النصر ز قة  حي  عنوا ه)ا) 
)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 4828.
498I

CABINET RAMI EXPERTISE

GRAVEFOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

GRAVEFOR  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة  ابن 
باجا املنطقة الصناعية رقم 816 

سيدي إبراهيم فاس - 32222 فاس  
املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33277
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2221 أبريل   26 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ     GRAVEFOR
مقرها  وعنوان  درهم   422.222
املنطقة  باجا  ابن  ز قة   اإلجتماعي 
سيدي إبراهيم   816 الصناعية رقم 
32222 فاس  املغرب   تيجة   - فاس 
 GRAVEFOR شركة  تعرضت   : ل 
في  مفصلة  جسيمة  ألضرار   SARL
الوطني  لألمن  العامة  املدورية  تقرير 
ا دالع  بسبب  فاس  شرطة  والوة   /

حريق في 17/23/2221.
و حدد مقر التصفية ب ز قة  ابن 
 816 رقم  الصناعية  املنطقة  باجا 
32222 فاس    - سيدي إبراهيم فاس 

املغرب . 
و عين:

و  بلقاود   املحجوب     السيد)ة) 
عنوا ه)ا) رقم 2 ز قة لال مليكة اقامة 
 32222 فاس    12 شقة   1 الباهية 

فاس املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و  مفيد   سهام    السيد)ة) 
عنوا ه)ا) رقم 2 ز قة لال مليكة شقة 
فاس املغرب   32222 م.ج فاس    12

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2678.
499I

ECOGEF

RIHAB 4 BUILDINGS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC

RIHAB 4 BUILDINGS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

22332 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
492651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIHAB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.4 BUILDINGS
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري / اشغال عامة.
ز قة   13  : عنوان املقر االجتماعي 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
 - البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   1

22332 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املصطفى الحاجي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحاجي  املصطفى  السيد 
السالم  مسار  تجزئة   4 عنوا ه)ا) 
 24222 الجدودة  االول  الطابق 

الجدودة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحاجي  املصطفى  السيد 
السالم  مسار  تجزئة   4 عنوا ه)ا) 
 24222 الجدودة  االول  الطابق 

الجدودة املغرب
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باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2221 تحت رقم 7967.
522I

العيون استشارات

EPIC GAMES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
EPIC GAMES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوكالة بلوك و رقم 121 العيون - 

72222 العيون املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EPIC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GAMES
تشغيل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

قاعة ألعاب بها مقهى .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العيون   121 رقم  و  بلوك  الوكالة 

72222 العيون املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد محمد وحي داله  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد وحي داله عنوا ه)ا) 
 121 رقم  و  بلوك  الوكالة  تجزئة 

العيون 72222 العيون  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد وحي داله عنوا ه)ا) 
 121 رقم  و  بلوك  الوكالة  تجزئة 

العيون 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1723/2221.
521I

BUSINESS WAYS

AQUA MASSAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH MAROC
AQUA MASSAGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

الحدوقة الكبرى’ ز قة ابن عائشة 
’عمارة H ’  الطابق التالت  شقة رقم 

19’ جليز  - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115525

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AQUA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MASSAGE
خدمات   : بإوجاز  الشركة  غرض 

أ واعها؛  بجميع  )املساج)  التدليك 
التصدور  تكوين الألطر في التدليك؛ 

و االستراد..
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عائشة  ابن  ز قة  الكبرى’  الحدوقة 
’عمارة H ’  الطابق التالت  شقة رقم 

19’ جليز  - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 7.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 EL BAZ BERNARD السيد 
 122 بقيمة  حصة   ROBERT :  70

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 EL BAZ BERNARD السيد 
إقامة الحدوقة  عنوا ه)ا)   ROBERT
  ’  H ’عمارة  ز قة ابن عائشة  الكبرى’ 
جليز    ’19 شقة رقم  الطابق التالت  

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 EL BAZ BERNARD السيد 
إقامة الحدوقة  عنوا ه)ا)   ROBERT
  ’  H ’عمارة  ز قة ابن عائشة  الكبرى’ 
جليز    ’19 شقة رقم  الطابق التالت  

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124623.
522I

RAISON CONSEIL

STE ENNAMAE METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC
STE ENNAMAE METAL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

193 حي النماء بنسودة فاس فاس 

32222 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36865

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ     STE ENNAMAE METAL
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي رقم 193 حي النماء 
فاس   32222 فاس  فاس  بنسودة 

املغرب  تيجة ل : ا تهاء النشاط.
و حدد مقر التصفية ب رقم 193 
 32222  - فاس  بنسودة  النماء  حي 

فاس املغرب. 
و عين:

و  السعدي  ووسف   السيد)ة) 
الفرح  الزهور حي  حي   74 عنوا ه)ا) 
فاس املغرب كمصفي   32222 فاس 

)ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : رقم 193 

حي النماء بنسودة فاس
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 27 ماي 2221 

تحت رقم 2567.
523I

dalha interim

AL ARABIA PLASTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

dalha interim
 203BD Emile Zola Casablanca
 203BD Emile Zola Casablanca،

20042، CASABLANCA maroc
AL ARABIA PLASTIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

لحفاوة اوالد حدو بوسكورة البيضاء 
- 27182  البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

العام  الجمع  بمقت�سى 



عدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221)الجريدة الرسمية   13022

 2221 18 وناور  اإلستثنائي املؤرخ في 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 
من  أي  درهم«   122.222« قدره 
»1.222.222 درهم« إلى »2.222.222 

درهم« عن طريق :  -.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2221 تحت رقم 772479.
524I

Global Infobel

STE VITAL FRUITS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Global Infobel
 N°95 3 émé étage  lotissement
alhouda ، 8000، Agadir Maroc
STE VITAL FRUITS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الصفا 1 رقم 2 اوت ملول  اوت ملول 
82222 ا زكان املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23485

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. VITAL FRUITS
: العمليات  غرض الشركة بإوجاز 

الزراعية.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الصفا 1 رقم 2 اوت ملول  اوت ملول 

82222 ا زكان املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الكريم لشرم  :  1.222 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

لشرم   الكريم  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) تجزئة الصفا 1 رقم 2 اوت 

ملول  82222 اوت ملول املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
لشرم   الكريم  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) تجزئة الصفا 1 رقم 2 اوت 

ملول  82222 اوت ملول املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  االبتدائية با زكان  

2221 تحت رقم 1247.
525I

dalha interim

AFAK PLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

dalha interim
 203BD Emile Zola Casablanca
 203BD Emile Zola Casablanca،

20042، CASABLANCA maroc
AFAK PLAST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 53 

ز قة ابن الو ان حي السمارة الدار 
البيضاء  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.768651

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 
AFAK PLAST شركة ذات املسؤولية 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
السمارة  حي  الو ان  ابن  ز قة   53
الدار   22222  - البيضاء   الدار 
البيضاء املغرب  تيجة لنتيجة لركود 

االقتصادي.
و عين:

و  بوزيت   محمد    السيد)ة) 
باب طيطى تازة العليا    15 عنوا ه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  تازة    35222

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
53 ز قة  2221 وفي  31 دجنبر  بتاريخ 
ابن الو ان حي السمارة الدار البيضاء  

- 22222 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2221 تحت رقم 768651.
526I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

G.S.N.T
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
G.S.N.T شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
21 ز قة جبل ابو الناصر رقم 24 - 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.G.S.N.T
جميع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اشغال البناء و اشغال مختلفة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املسيرة 21 ز قة جبل ابو الناصر رقم 
24 - 73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : علول  عثمان  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عثمان علول عنوا ه)ا) حي 
 24 1 ز قة جبل بو اصر رقم  املسيرة 

73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان علول عنوا ه)ا) حي 
 24 1 ز قة جبل بو اصر رقم  املسيرة 

73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

ماي 2221 تحت رقم 942.
527I

CANOCAF SARL

GOOGAMES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
GOOGAMES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ر 11رقم 
14 حي املسيرة العروي - 62552 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOOGAMES
غرض الشركة بإوجاز : 1/ تصدور 
واستيراد 2 / تجارة الكترو ية )توزيع 
والكمبيوتر  االلكترو ية  االجهزة 

وألعاب الفيدوو والبالي ستيشن).
11رقم  : ر  عنوان املقر االجتماعي 
 62552  - العروي  املسيرة  حي   14

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيدة غليظي كريمة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة غليظي كريمة عنوا ه)ا) 
ميضار  الخضراء  املسيرة  شارع 

62254 الدريوش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الجلطي سفيان عنوا ه)ا) 
 62552 العروي  العيون  شارع 

الناظور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2221 تحت رقم 1297.
528I

CANOCAF SARL

SOMONE IT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
SOMONE IT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بني 

سيدال حي املطار اقامة النسيم 
1 اموجاب 21 - 62222 الناظور 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19981

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 فبراور 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اقامة  املطار  بني سيدال حي  »شارع 
 62222  -  21 اموجاب   1 النسيم 
الفرابي  »شارع  إلى  املغرب«  الناظور 
 5 رقم  الفرابي  اقامة  الكندي  حي 
الناظور    62222  - الثاني  الطابق 

املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 23 مارس 

2221 تحت رقم 623.
529I

FLASH ECONOMIE

BEST APPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BEST APPRO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 147 إقامة 
افا الطابق 2 مكتب رقم 24 شارع 
املقاومة - 22222  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
454139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2222 وناور   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEST  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.APPRO
شراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 
والتغليف  التعبئة  منتجات  بيع 
واملواد  الغيار  وقطع  للتتبع  املشفرة 
وتكنولوجيا  والصناعية  االستهالكية 

املعلومات واللوازم املكتبية .
 147  : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  مكتب   2 الطابق  افا  إقامة 
الدار    22222  - املقاومة  شارع   24

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعد عابد :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  عابد  سعد  السيد 
البر و�سي   4 رقم   45 ز قة  كتافة 

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  عابد  سعد  السيد 
البر و�سي   4 رقم   45 ز قة  كتافة 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وناور 2222 تحت رقم 454139.
512I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE OBSERVATEUR
INFO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

«  اوبسرفاتور.ا فو  ش.م.م. »
رقم التقييد في السجل التجاري  

466719
مؤرخ   عرفي   عقد   بمقت�سى 
البيضاء،  بالدار  فيى2221/25/11 
اوبسرفاتور. الشركة«   قررمساهمو 
مسؤولية   ذات   شركة   « ا فو 

 100.000,00 رأسمالها    محدودة، 

بالدار  االجتماعي   مقرها  درهم  

شارع  تقاطع    ،55  ، البيضاء 

رقم  ز قة سبتة شقة  و  الزرقطوني 

27   ما ولي : 

-   حل الشركة

موالي  الشرعي  السيد  تعيين    -

أحمد كمصفي

املقر  في  التصفية  مقر  تحدود   -

األسا�سي للشركة

تم اإلوداع القا وني في املحكمة   

  3 ووم  في  بالدارالبيضاء  التجارية 

وو يو  2221  تحت رقم .781136

مقتطف من أجل إشهار.

511I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE BEST DIGITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

«  بيست دوجتال  ش.م.م. » 
رقم التقييد في السجل التجاري  

466721

مؤرخ   عرفي   عقد   بمقت�سى 

بالدارالبيضاء،  في2221/25/11 

بيست  الشركة«  قررمساهمو 

مسؤولية   ذات   شركة   « دوجيتال 

محدودة، رأسمالها 

مقرها  درهم    100.000,00

  ،55  ، البيضاء  بالدار  االجتماعي  

تقاطع شارع الزرقطوني و ز قة سبتة 

شقة رقم 22   ما ولي : 

- حل الشركة

موالي  الشرعي  السيد  تعيين   -

أحمد كمصفي

املقر  في  التصفية  مقر  تحدود   -

األسا�سي للشركة

تم اإلوداع القا وني في املحكمة   

  3 ووم  في  بالدارالبيضاء  التجارية 

وو يو  2221  تحت رقم .781135

مقتطف من أجل إشهار.

512I
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خبرة  الشرق

TRANS BENI ATTIG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
خبرة  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدونة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدونة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
TRANS BENI ATTIG شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة تقع 
بالطابق االول بشارع بني عتيق حي 
ملوية رقم 37 بركان - 63322 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7829
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS BENI ATTIG
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي.
عنوان املقر االجتماعي : شقة تقع 
بني عتيق حي  االول بشارع  بالطابق 
63322 بركان   - 37 بركان  ملوية رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 TRANS BENI ATTIG الشركة 
درهم   122 بقيمة  حصة   :  1.222

للحصة .
 السيد حسن دربالي : 522 بقيمة 

122 درهم.
 522  : السيد عبد الكريم دربالي 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  دربالي  حسن  السيد 
حي بوهدولة بركان   26 رقم   14 ممر 

63322 بركان املغرب.
دربالي  الكريم  عبد  السيد 
14 حي ملوية  26 ممر  عنوا ه)ا) رقم 

بركان 63322 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  دربالي  حسن  السيد 
حي بوهدولة بركان   26 رقم   14 ممر 

63322 بركان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 322/2221.
513I

الزوين املصطفى

CHEZ TIPICO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

الزوين املصطفى
عمارة 9  ز قة بنزرت شقة 5 الطابق 
3 حمرية ، 52222، مكناس املغرب

CHEZ TIPICO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 12  
تجزئة جبري محل 1 شارع  ابن اثير 
طريق عين الشقف - 32252 فاس 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62441

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 مارس   29 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
النظام  من   3 املادة  إضافة 
)مشتروات  األسا�سي العناصر التالية 
ضرورية  مباني  أو  ممتلكات  أي 

.(CHEZ TIPICO لنشاط شركة
النظام  من   15 املادة  إضافة 
)تلتزم  التالية  العناصر  األسا�سي  
الشركة بتوقيع السيدة خدوجة بن 
أو  العقارات  جميع  شراء  في  جلون 

رهن املباني لجميع البضائع املتعاقد 
عليها بجميع أ واع االئتمان).

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
أبريل   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 1892.
514I

مقاولة في الحسابات »أحمد املرابطي«

NORJIBA
إعالن متعدد القرارات

مقاولة في الحسابات »أحمد 
املرابطي«

32، شارع محمد الخامس ، 32222، 
الحسيمة املغرب

NORJIBA  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: مدونة 
بادس اقامة الخزامة عمارة 28 رقم 

29 - 32222 الحسيمة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2351

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
رفع رأسمال الشركة من 600.000,00 

درهم إلى 1.000.000,00 درهم
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
مدونة بادس اقامة الخزامة عمارة   :
مدونة   : إلى  الحسيمة،   29- رقم   28
رقم   28 بادس اقامة الخزامة عمارة 

22 - الحسيمة
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

تحيين القا ون االسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
مدونة   : للشركة  االجتماعي  املقر 
بادس ، اقامة الخزامة عمارة 28 رقم 

22 - 32222 الحسيمة
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
حدد راسمال الشركة في مليون درهم 
 12222 الى  مقسمة  )1.222.222د) 
للحصة  درهم   122 وقيمة  حصة 

السيد  الوحيد  للشريك  كلية  تعود 

محمد الجياللي

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 186.

515I

dalha interim

ARFOUD PLAST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

dalha interim

 203BD Emile Zola Casablanca

 203BD Emile Zola Casablanca،

20042، CASABLANCA maroc

ARFOUD PLAST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي املنى 

ز قة 21 رقم 59 الدارالبيضاء  - 

22282 الدارالبيضاء  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.768652

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2221 وناور   18 املؤرخ في 

ذات  شركة   ARFOUD PLAST

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسمالها 12.222 درهم 

املنى  حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 - الدارالبيضاء    59 رقم   21 ز قة 

الدارالبيضاء  املغرب  تيجة   22282

للركود االقتصادي.

و عين:

و  عدي  ازهمار    السيد)ة) 

 29 رقم  العيون  تجزئة  عنوا ه)ا)   

الدارالبيضاء    22282 الرجة  عين 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي حي املنى   2221 وناور   19 بتاريخ 
 - الدارالبيضاء    59 رقم   21 ز قة 

22282 الدارالبيضاء  املغرب.
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باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2221 تحت رقم 768652.
516I

LA COMPTACTIVE SARL AU

EQUIWAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

LA COMPTACTIVE SARL AU
عمارة رقم 52 مكتب 8ـــB الطابق 
الثالت شارع موالي رشيد كليز 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب
EQUIWAY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي الرقم 
1122 الشقة رقم 21 تجزئة 

املسارطريق اسفي مراكش - 42122 
مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67139
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 25 ماي 2221 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
-استيراد وتوزيع املواد الكيميائية 

و كواشف البحث.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124712.
517I

MIYA QUALITY

MIYA QUALITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MIYA QUALITY
12 ز قة الحرية شقة 5 طابق 3 ، 

22422، الدارالبيضاء املغرب
MIYA QUALITY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12ز قة 

الحرية الطابق الثالث شقة 5 - 

22422 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

489961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 وناور   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MIYA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.QUALITY

استيراد,   : بإوجاز  غرض الشركة 

تاجر, بيع بالجملة.

12ز قة   : املقر االجتماعي  عنوان 

 -  5 شقة  الثالث  الطابق  الحرية 

22422 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : امينة  بامو  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  امينة  بامو  السيدة 
ز قة  82 رقم 25 حي الرشاد 12116 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  امينة  بامو  السيدة 
ز قة  82 رقم 25 حي الرشاد 12116 

الرباط املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2221 تحت رقم 765588.

518I

SOFICODEX

SDK WOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOFICODEX
41 ز قة ابن بطوطة الطابق الثاني و 
الثالث ، درب عمر ، 22232، الدار 

البيضاء املغرب
SDK WOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9.5 كلم 
شارع محمد السادس - 22322 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.269995

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 أبريل   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) ابوبكر الصدوق 
من  اجتماعية  حصة   5 العروي 
شركة  حصة لفائدة    32.222 أصل 
CAPSTONE  IMMOBILIER بتاريخ 

22 أبريل 2221.
تفويت السيد )ة) ابوبكر الصدوق 
من  اجتماعية  حصة   5 العروي 
شركة  حصة لفائدة    32.222 أصل 
 LOGISTIQUE    PROMAZEN

بتاريخ 22 أبريل 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779587.
519I

CABINET COMPTABLE CHERADI

BCDIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET COMPTABLE
CHERADI

 N° 09 BLOC 05 QU BLED EL
JED ، 46000، SAFI MAROC

BCDIGITAL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

 N° 70 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 BIS SAFI 2 BLED EL JED - 46000

.SAFI MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8639

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2219 تقرر حل  26 فبراور  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    BCDIGITAL الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   32.222 رأسمالها 
 N° 70 BIS SAFI اإلجتماعي  مقرها 
 2 BLED EL JED - 46000 SAFI

MAROC  تيجة ل : -.
 N° 72 و حدد مقر التصفية ب 
 BIS SAFI 2 BLED EL JED - 46000

 .SAFI MAROC
و عين:

و  عمر  اوت  عفاف   السيد)ة) 
عنوا ه)ا) رقم 72 اسفي 2 بالد الجد  
)ة)  كمصفي  املغرب  اسفي   46222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2221 تحت رقم 552.
522I

FIDUCIAIRE BAMMOU

SM POISSON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
SM POISSON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
القنيطرة قرب تجزئة شمس عمارة 
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GH 16 حليمة 2 متجر 4 سال 

الجدودة - 11222 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POISSON

بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االسماك الطرية بالجملة

بيع االسماك بالتقسيط.

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

القنيطرة قرب تجزئة شمس عمارة 

سال   4 متجر   2 حليمة   GH 16

الجدودة - 11222 سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : املهدي  املنبهي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املنبهي املهدي عنوا ه)ا) 1 
ز قة مدريد شقة 17 املحيط 12222 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 1 عنوا ه)ا)  مراد  املنبهي  السيد 
ز قة مدريد شقة 17 املحيط 12222 

الرباط املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بسال  بتاريخ 27 ماي 2221 

تحت رقم 589.

521I

ARKOS

CYCLOPS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED 6
 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

CYCLOPS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 complexe وعنوان مقرها اإلجتماعي
 erac,bd med 6,imm d1n°8 la

 gironde  CASABLANCA 20500
CASABLANCA Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CYCLOPS
غرض الشركة بإوجاز : االحتفاظ 

بمكتب للتحقيق والبحث.
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 complexe erac,bd med 6,imm
 d1n°8 la gironde  CASABLANCA

.20500 CASABLANCA Maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كمال املرحوم :  55 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
45 حصة    : السيد  بيل بسبوس 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  املرحوم  كمال  السيد 
ق ج   81 رقم   1 العهد الجدود ز قة 

 CASABLANCA  22432 البيضاء 
.Maroc

عنوا ه)ا)  بسبوس  السيد  بيل 
بوسكورة   117 رقم  الدالية  تجزئة 
 CASABLANCA  27182 البيضاء 

.Maroc
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  املرحوم  كمال  السيد 
ق ج   81 رقم   1 العهد الجدود ز قة 
 CASABLANCA  22432 البيضاء 

Maroc
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم -.
522I

مكتب الحسابات ح ل

SAISON VERTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل
22 شارع الداخلة الطابق االول قرية 
الجماعة ، 22432، الدار البيضاء 

املغرب
SAISON VERTE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 محج 

اللة واقوت الرقم 39 الطابق االول - 
22222 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAISON VERTE
: املعامالت  غرض الشركة بإوجاز 

العقارية.
61 محج   : عنوان املقر االجتماعي 

اللة واقوت الرقم 39 الطابق االول - 
22222 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  ليلى  بوحالب  السيدة 
ز قة عمر ابو ريشة حي القدس   72

26122 برشيد املغرب.
عنوا ه)ا)  حميد  بوزاود  السيد 
ز قة عمر ابو ريشة حي القدس   72

26122 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  ليلى  بوحالب  السيدة 
ز قة عمر ابو ريشة حي القدس   72

26122 برشيد املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779772.
523I

LONDON  WEAR

LONDON WEAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LONDON  WEAR
63 ز قة ركيبات الطابق األر�سي 
املحل رقم 6 ، 22222، الدار 

البيضاء املغرب
LONDON WEAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 63 ز قة 

ركيبات الطابق األر�سي املحل رقم 6 
- 22222  الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.347455
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2218 ماي   24 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  LONDON WEAR الشريك الوحيد 
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درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 
ز قة   63 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
رقم  املحل  األر�سي  الطابق  ركيبات 
املغرب  البيضاء  الدار    22222  -  6
: ضعف املبيعات و إرتفاع   تيجة ل 

التكاليف.
ز قة   63 و حدد مقر التصفية ب 
ركيبات الطابق األر�سي املحل رقم 6 - 

22222  الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  سلوى  عروش    السيد)ة) 
ط  مكو ة  قلعة  ز قة   2 عنوا ه)ا) 
الدار   22222 بوركون    29 شقة   5
البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2218 تحت رقم 667391.
524I

FIDUCIAIRE BAMMOU

F DISK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
F DISK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 ز قة 

ا وال ميموزة الطابق االر�سي اقامة 
امينة 4 متجر رقم 3 - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62715
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 F  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DISK

بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املعدات املعلوماتية

مقاولة في  قل البضائع

و  املختلفة  االشغال  في  مقاولة 

البناء.

 17  : االجتماعي  املقر  عنوان 
االر�سي  الطابق  ميموزة  ا وال  ز قة 

اقامة امينة 4 متجر رقم 3 - 14222 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد صالح الدون شفيرى :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد صالح الدون املكرود :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
شفيرى  الدون  صالح  السيد 
تجزئة  الدهب  واد  حي  عنوا ه)ا) 

 12222 5 الشقة  النمسية عمارة ا1 

تمارة املغرب.

املكرود  الدون  صالح  السيد 

عنوا ه)ا) حي القدس ز قة  لويزة رقم 

35 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
شفيرى  الدون  صالح  السيد 
تجزئة  الدهب  واد  حي  عنوا ه)ا) 

 12222 5 الشقة  النمسية عمارة ا1 

تمارة املغرب

املكرود  الدون  صالح  السيد 

عنوا ه)ا) حي القدس ز قة  لويزة رقم 

35 62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

25 ماي  االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 

2221 تحت رقم 82591.

525I

Etude El houtaia Zakaria

EDDALA DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
 EDDALA DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13, 

Allé du Verseau - 20360 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.474317

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2218 دجنبر   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) فوزية منصف  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   113
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.222
 31 بتاريخ  بحمادن  عصام   يت 

دجنبر 2218.
مريم   يت  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   98 بحمادن 
السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 
 31 عصام   يت بحمادن بتاريخ  )ة) 

دجنبر 2218.
حمزة   يت  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   197 بحمادن 
السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 
 31 عصام   يت بحمادن بتاريخ  )ة) 

دجنبر 2218.
)ة) فاطمة الزهراء   تفويت السيد 
اجتماعية  حصة   98 بحمادن   يت 
من أصل 1.222 حصة لفائدة  السيد 
 31 عصام   يت بحمادن بتاريخ  )ة) 

دجنبر 2218.
براهيم   يت  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   322 بحمادن 
السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 
 31 عصام   يت بحمادن بتاريخ  )ة) 

دجنبر 2218.
عثمان   يت  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   197 بحمادن 

السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 
 31 عصام   يت بحمادن بتاريخ  )ة) 

دجنبر 2218.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2222 أكتوبر   21

.22312/748294
526I

SOMADINCO

 INES LIL AAMAL AL
FILAHIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

SOMADINCO
إقامة ماجورل عمارة B رقم2 

حي القدس البر و�سي ، 22612، 
الدارالبيضاء املغرب

 INES LIL AAMAL AL FILAHIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 
أحمد املجات إقامة األلب الطابق 
األول رقم 8 املعاريف الدار البيضاء 

- 22622 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.455151

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 أبريل   28 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 INES LIL AAMAL الشريك الوحيد 
رأسمالها  مبلغ    AL FILAHIA
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
املجات  أحمد  شارع   13 اإلجتماعي 
 8 رقم  األول  الطابق  األلب  إقامة 
 22622  - البيضاء  الدار  املعاريف 
 : ل  املغرب  تيجة  الدارالبيضاء 

توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 13 شارع 
الطابق  األلب  إقامة  املجات  أحمد 
األول رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

22622 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  العزيز  عبد  نسيم    السيد)ة) 
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15 شارع الكميت األسدي  عنوا ه)ا) 
 22622 الدارالبيضاء  بلفيدور 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 13 شارع 
الطابق  األلب  إقامة  املجات  أحمد 

األول رقم 8 املعاريف الدار البيضاء
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782787.
527I

SOMADINCO

NASSIM LIL FILAHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOMADINCO
إقامة ماجورل عمارة B رقم2 

حي القدس البر و�سي ، 22612، 
الدارالبيضاء املغرب

NASSIM LIL FILAHA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 
أحمد املجات إقامة األلب الطابق 
األول رقم 8 املعاريف الدار البيضاء 

- 22622 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.458983

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 أبريل   28 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 NASSIM LIL الوحيد  الشريك 
 122.222 رأسمالها  مبلغ    FILAHA
 13 اإلجتماعي  درهم وعنوان مقرها 
األلب  إقامة  املجات  أحمد  شارع 
املعاريف الدار   8 الطابق األول رقم 
الدارالبيضاء   22622  - البيضاء 

املغرب  تيجة ل : توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 13 شارع 
الطابق  األلب  إقامة  املجات  أحمد 

األول رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 
22622 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
و  العزيز  عبد  نسيم   السيد)ة) 
15 شارع الكميت األسدي  عنوا ه)ا) 
 22622 الدارالبيضاء  بلفيدور 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 13 شارع 
الطابق  األلب  إقامة  املجات  أحمد 

األول رقم 8 املعاريف الدار البيضاء
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782784.
528I

CANOCAF SARL

FRUTABEL
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
FRUTABEL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

الخطابي شارع 36 رقم 36 - 62222 
الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5775
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 مارس   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
الحـصص  تفـويت  على  املصادقة 
25 مارس  االجتمـاعـية املقررة بتاريخ 
من  بين السيد زحاف فتحي،   2221
و  بلقاسم محمد  السيدون  و  جهة، 

بلقاسم  احمد من جهة أخرى
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

تعيين مسير جدود للشركة

على  ونص  الذي   :3 رقم  قرار 
القـا وني  الشكل  تـغـيير  ماولي: 
للشركة لتصبح شركة ذات مسـؤولية 
لشريك وحيد و املصادقة  محدودة  
الجدود  األسـا�سي  القا ون  على 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ونص على   :26-27 بند رقم 
 1222 ازحاف  فتحي  السيد   ماولي: 

حصة اجتماعية 
على  ونص  الذي   :14 رقم  بند 
ازحاف  افتحي  السيد  تعيين  ماولي:  

مسيرا وحيدا للشركة 
بند رقم 22: الذي ونص على ماولي: 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشرك الوحيد 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 وو يو 

2221 تحت رقم 1168.
529I

PREMIUM FINANCE

MAGHREB AMAN
إعالن متعدد القرارات

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MAGHREB AMAN  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار ارتال 
 فيفا  - 41252 اومنتا وت املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.229
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
احمد  ابوالفوجة  السيد  تفويت 
أصل   من  اجتماعية  حصة   2222
صالح  السيد  لفائدة  حصة   2222
 .2221 ابريل   28 بتاريخ  ابوالفوجة  

براهيم  ابوالفوجة  السيد  تفويت 
أصل   من  اجتماعية  حصة   2222
صالح  السيد  لفائدة  حصة   2222
 .2221 ابريل   28 بتاريخ  ابوالفوجة  
الحسن  ابوالفوجة  السيد  تفويت 
أصل   من  اجتماعية  حصة   2222
صالح  السيد  لفائدة  حصة   2222
 .2221 ابريل   28 بتاريخ  ابوالفوجة  
محمد  ابوالفوجة  السيد  تفويت 
أصل   من  اجتماعية  حصة   2222
صالح  السيد  لفائدة  حصة   2222

ابوالفوجة  بتاريخ 28 ابريل 2221
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
إلى  القا وني للشركة  تحويل الشكل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
تحدود رأس املال بمبلغ مليون درهم. 
) 1.000.000,00درهم). وهي مقسمة 
إلى عشرة االف 12222 حصة بقيمة 
تحمل   ، منها  لكل  درهم   122 مائة 
األرقام من 1 إلى   12222،مكتتب بها 
مملوكة بالكامل من قبل الشريك   ،

الوحيد.
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
إلى  القا وني للشركة  تحويل الشكل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بامنتا وت   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 112/2221.
532I

DISTRA CONSEILS

LAHLOU CLIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DISTRA CONSEILS
رقم 2 الطابق 2 بلوك 21 الحي 

الحسني ، 42222، مراكش املغرب
LAHLOU CLIM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار العزة 

السويهلة السعادة مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

114587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAHLOU CLIM

: مقاول في  غرض الشركة بإوجاز 

االشغال املختلفة او البناء

تاجر

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - مراكش  السعادة  السويهلة  العزة 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الدون  السيد لحلو عز 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لحلو عز الدون عنوا ه)ا) 

دوار العزة السويهلة السعادة 42222 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  عزالدون  لحلو  السيد 

السعادة   السويهلة  العزة  دوار 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   25 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 123751.

531I

CAF MAROC

AMINE LIVING FOR YOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 AMINE LIVING FOR YOU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 ز قة 

القا�سي عياض الشقة 1 الطابق 

االول - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.76927

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2221 ماي   15 في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 AMINE LIVING الوحيد  الشريك 

 32.222 مبلغ رأسمالها    FOR YOU

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 1 الشقة  عياض  القا�سي  ز قة   22

الطابق االول - 92222 طنجة املغرب 

 تيجة ل : أزمة نشاط.
ز قة   22 و حدد مقر التصفية ب 

الطابق   1 الشقة  عياض  القا�سي 

االول - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

محمد أمين    حيل و  السيد)ة) 

هللا  عبد  بن  عالل  شارع  عنوا ه)ا) 
  32 رقم   2 الطابق  النصر  اقامة 

)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 243148.

532I

ZAID NEW LOG

BON COIN MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BON COIN MED
145 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،92222 ، 28 الرابع شقة

Maroc
BON COIN MED  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Lotis Al وعنوان مقرها اإلجتماعي
 Khair 42 LT 4 tanger - 90000

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BON  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. COIN MED
غرض الشركة بإوجاز : مقهى .

 Lotis  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 Al Khair 42 LT 4 tanger - 90000

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
صافي   : السيد اوت ما زو حسن 
 522.222 بقيمة  التجاري  االصل 

درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اوت ما زو حسن عنوا ه)ا) 
تجزئة عائشة عمارة 2 طنجة 92222 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوت ما زو حسن عنوا ه)ا) 
تجزئة عائشة عمارة 2 طنجة 92222 

طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 243126.
533I

Etude El houtaia Zakaria

 EDDALA DEVELOPPEMENT
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
 EDDALA DEVELOPPEMENT
SARLAU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13, 

Allé du Verseau - 20360 الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.474317
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2218 تم تعيين  31 دجنبر  املؤرخ في 
مسير جدود للشركة السيد)ة)  يت 

بحمادن عصام كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2222 أكتوبر   21

.22312/748294
534I

NJ BUSINESS

SOCIETE SCTDN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME
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 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

SOCIETE SCTDN  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 
مارينا الطابق 3 مكتب 19 شارع 

عبد الكريم بنجلون املدونة الجدودة 
فاس - 32222 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE SCTDN
البناء    : بإوجاز  الشركة  غرض 

واألشغال املختلفة .
مكاتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مارينا الطابق 3 مكتب 19 شارع عبد 
الكريم بنجلون املدونة الجدودة فاس 

- 32222 فاس املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : األ صاري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة خدوجة  اإلدري�سي :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : األ صاري  محمد  السيد 

بقيمة 122 درهم.
 522  : السيدة خدوجة  اإلدري�سي 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد األ صاري عنوا ه)ا)  
فاس  الطيب  اوالد  حمو  اوالد  دوار 

32222 فاس املغرب .

اإلدري�سي  خدوجة   السيدة 
العنبرة  تجزئة   42 رقم  عنوا ه)ا) 

زواغة فاس 32222 فاس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد األ صاري عنوا ه)ا)  
فاس  الطيب  اوالد  حمو  اوالد  دوار 

32222 فاس املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2751.
535I

rien

 DOUNIA NEGOCE &
DESIGN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

rien
 RUE 43 N°46 DERB KOREA ،

20000، CASA MAROC
 DOUNIA NEGOCE & DESIGN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي   13، ز قة 
أحمد املجاطي إقامة األلب الطابق 
األول رقم 8 املعاريف  -  البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525265
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOUNIA NEGOCE & DESIGN
غرض الشركة بإوجاز : - التجارة

-استيراد وتصدور.
عنوان املقر االجتماعي :   13، ز قة 
أحمد املجاطي إقامة األلب الطابق 
 - البيضاء    - املعاريف    8 األول رقم 

22222 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  : فتيحة   لعوينية  اوت  السيدة 
522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
 522   : د يا  الهامداني  السيدة  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
فتيحة   لعوينية  اوت  السيدة 
 46 رقم   129 الشق  عين  عنوا ه)ا) 
البيضاء  الدار   22222 البيضاء 

املغرب.
السيدة  الهامداني د يا عنوا ه)ا) 
البيضاء   46 رقم   129 الشق  عين 

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
فتيحة   لعوينية  اوت  السيدة 
 46 رقم   129 الشق  عين  عنوا ه)ا) 
البيضاء  الدار   22222 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782857.
536I

FORCE DE LA NATURE

FORCE DE LA NATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار 

FORCE DE LA NATURE
13 ز قة احمد املجاطي اقامة لزالب 
الطابق األول رقم 8. ، 22352، الدار 

البيضاء املغرب
FORCE DE LA NATURE »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 13 ز قة 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
األول رقم 8. - 22352 الدار البيضاء 

املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.472525
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 ماي 2221 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة وهو:
 LE SCHTROUMPF  

VILLAGE MOROCCO
 LA FERME DES

       SCHTROUMPFS
 PARC DES SCHTROUMPFS

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781714.

537I

Etude El houtaia Zakaria

 EDDALA DEVELOPPEMENT
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
 EDDALA DEVELOPPEMENT
SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13, 

Allé du Verseau - 20360 الدار 
البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.474317
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 28 ووليوز 2222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 Allé du Verseau - 20360  ,13«
ز قة   1« إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 
الدار   22332  - الفرات حي املعاريف 

البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2222 أكتوبر   21

.23441/749245

538I
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socomif sarl

CMBCM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socomif sarl
ز قة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14225، القنيطرة املغرب
CMBCM SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 
موالي عبد العزيز  شارع موالي عبد 

العزيز رقم 4 القنيطرة - 14222 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62925

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CMBCM SARL AU
مقاول   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األعمال املتنوعة أو البناء.
عنوان املقر االجتماعي : 59 إقامة 
موالي عبد العزيز  شارع موالي عبد 
 14222  - القنيطرة   4 رقم  العزيز 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : عزيز  وحياوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1.222  : عزيز  وحياوي  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  عزيز  وحياوي  السيد 
الياقوتة  مركب  اإلسماعلية  شارع 
 5 شقة   3 ط  أ  بلوك  س  الشطر 
تطوان   11111 تطوان   بوسافو 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  عزيز  وحياوي  السيد 
الياقوتة  مركب  اإلسماعلية  شارع 
 5 شقة   3 ط  أ  بلوك  س  الشطر 
تطوان   11111 تطوان   بوسافو 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 28 وو يو 

2221 تحت رقم 82919.
539I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

GAMY-UP
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
GAMY-UP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة، 15 
ز قة سعد زغلول. - 62222 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37473
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GAMY-UP
-تشغيل   : بإوجاز  غرض الشركة 

مقهى، مطعم.

وجدة،   : االجتماعي  املقر  عنوان 
15 ز قة سعد زغلول. - 62222 وجدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبداالاله رشدي عنوا ه)ا) 
 ،24 حي القدس ز قة بيت لحم رقم 

وجدة. 62222 وجدة املغرب.
السيدة إومان حدوش عنوا ه)ا) 
 ،24 حي القدس ز قة بيت لحم رقم 

وجدة. 62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبداالاله رشدي عنوا ه)ا) 
 ،24 حي القدس ز قة بيت لحم رقم 

وجدة. 62222 وجدة املغرب
عنوا ه)ا)  حدوش  إومان  السيد 
 ،24 حي القدس ز قة بيت لحم رقم 

وجدة. 62222 وجدة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم -.
542I

SAGEST

BEN SAID CERAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
BEN SAID CERAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار والد 
طيب السفلي والد طيب  - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68235
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAID CERAM

بيع مواد   : غرض الشركة بإوجاز 

اشغال   - بالتقسيط والجملة  البناء 

حرة مختلفة.

: دوار والد  عنوان املقر االجتماعي 

 32222  - طيب السفلي والد طيب  

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيد محمد عصام  افع 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد سفيان  افع :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عصام  افع  محمد  السيد 

عبدالرحمان  شارع   73 عنوا ه)ا) 

فاس   32222 هارون  عين   اصر 

املغرب.

السيد سفيان  افع عنوا ه)ا) رقم 

75 ز قة 222 حي سعيدة عين هارون 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عصام  افع  محمد  السيد 

عبدالرحمان  شارع   73 عنوا ه)ا) 

فاس   32222 هارون  عين   اصر 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2758.

541I
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CONSSEIL FISCAL REMALI

TALSINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CONSSEIL FISCAL REMALI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
TALSINT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كروان 
الشملية فيركات عين اشو لحسن 

عين كرمة مكناس - 52222 مكناس 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39227
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2221 أبريل   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
 22.222« أي من  درهم«   982.222«
عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 
أو  حصص  قدوة  تقدوم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   11 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2373.
542I

TQG FIDUCIAIRE

S.F.L AGAFAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1222 بن تاشفين ازلي ، 

42152، مراكش املغرب
S.F.L AGAFAY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بن تاشفين 

رقم 1222 ازلي مراكش - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.F.L  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGAFAY
بائع    : بإوجاز  الشركة  غرض 

الفواكه والخضروات الطازجة .
بن   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مراكش  ازلي   1222 رقم  تاشفين 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : املنصور  موح  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : املنصور  موح  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  املنصور  موح  السيد 
تجزئة معطى هللا رقم 2173 اسكجور  

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  املنصور  موح  السيد 
تجزئة معطى هللا رقم 2173 اسكجور 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124735.
543I

األستاذ علي الشريف العلمي -موثق-

MAZIN INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

األستاذ علي الشريف العلمي -موثق-
إقامة واسمين، العمارة ب زاوية 
شارع محمد الخامس و شارع 
الجيش امللكي، الطابق األول، 

الجدودة. ، 24222، الجدودة املغرب
MAZIN INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46، شارع 
الزرقطوني، الطابق الثاني، الشقة 

رقم 26 - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524191

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAZIN INVEST
و  شراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 
 ، و استغالل جميع العقارات  بيع   

اإلنعاش العقاري  إلى آخره..
عنوان املقر االجتماعي : 46، شارع 
الشقة  الثاني،  الطابق  الزرقطوني، 
الدارالبيضاء   22222  -  26 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : السيدة زينب الشريف العلمي  
322 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
  : العلمي  الشريف  املهدي  السيد 
322 حصة بقيمة 122 درهم للحصة
  : العلمي  الشريف  أمين  السيد 
322 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العلمي   الشريف  زينب  السيدة 
شردو ري  15،ز قة  عنوا ه)ا) 
البيضاء  الدار   22222 الوازيس  

املغرب.
العلمي  الشريف  املهدي  السيد 
عنوا ه)ا) اقامة سندباد روبي، عمارة 
222، شارع عبد  2، شقة  طابق  أ1، 

الدار   22222 بوطالب   الهادي 
البيضاء املغرب.

العلمي  الشريف  امين  السيد 
املنصور،  يعقوب  شارع  عنوا ه)ا) 
زاوية   ،19 6، شقة  طابق  عمارة ف، 
 22222 املعاريف   سقراط،  ز قة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العلمي  الشريف  املهدي  السيد 
عنوا ه)ا) اقامة سندباد روبي، عمارة 
222، شارع عبد  2، شقة  طابق  أ1، 
الدار   22222 بوطالب   الهادي 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779767.
544I

STE HTCPRO SARL

SIRAJ EVENT
إعالن متعدد القرارات

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC

SIRAJ EVENT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 
شارع محمد الخامس وز قة 11 

الطابق الثالث شقة رقم 7 - 14222 
القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.45173
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 وو يو   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

تفويت الحصص
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

استقالة املسير وتعيين مسير جدود
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

تغيير البنود 6، 7، 13
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قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
تحويل الشكل القا وني للشركة

قرار رقم 5: الذي ونص على ماولي:
تحيين النطام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
الحصص : - السيد عبد االله الوركلي  
خياطي  سالم  السيد   - حصة   252
وديعي  أحمد  السيد   - حصة   252
252 حصة - السيد محمد السدا�سي 

252 حصة
على  ونص  الذي   :13 رقم  بند 
ماولي: التسيير : السيد سالم خياطي 
الوحيد للشركة ملدة غير  هو املسير 

محدودة
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 28 وو يو 

2221 تحت رقم 82933.
545I

STE FIDUTRA-COM

HYPNOCARE INSTITUTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUTRA-COM
عمارة البركة الطابق 3 رقم 19 شارع 

عالل الفا�سي ، 42222، مراكش 
املغرب

 HYPNOCARE INSTITUTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية ز قة 
موزار وشارع أ فا إقامة لوبوتي برادي 

الطابق 7 الدارالبيضاء - 22372 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYPNOCARE INSTITUTE
مؤسسة   : غرض الشركة بإوجاز 

العناوة بالجمال.
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ز قة موزار وشارع أ فا إقامة لوبوتي 
 - الدارالبيضاء   7 الطابق  برادي 

22372 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة ابوزيد غزالن :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  غزالن  ابوزيد  السيدة 
بلفدور   4 شقة  بيرون  ز قة   28

22372 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ودغيري فاطمة عنوا ه)ا) 
 22372 4 بلفدور  28 ز قة بيرون ط 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 777398.
546I

LEADER FIN

COMANDMORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FIN
ز قة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 
E« الطابق الثاني املكتب 12 الدار 

بيضاء، 22522، 
الدار البيضاء املغرب

COMANDMORE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
احمد املجاتي إقامة األلب الطابق1  

رقم 8 - 22222 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524435

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMANDMORE
الغرض   : بإوجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب هو:
- جميع أنشطة وكاالت االتصاالت 
واالستشارات  االتصاالت  وأنشطة 
التسويقية من خالل أي وسيلة إعالم 
، وال سيما عبر اإل تر ت وأي وسائط 
الصحافة  أنشطة  جميع  تفاعلية. 
أي نشاط لوكالة  والعالقات العامة. 
وإ تاج  تصميم  سيما  وال   ، إعال ية 
املبيعات  وترويج  اإلعال ية  الحمالت 

وإعال ات  قاط البيع.
الجرافيكي  التصميم  نشاط   -  
وإ تاج الفيدوو وثالثي األبعاد. تنظيم 
أي حدث عام أو خاص أو تجميعي 
املوسيقية  والحفالت  العروض  مثل 
واألحزاب واملؤتمرات والندوات. شراء 
مرتبطة  معدات  أي  تأجير  أو  بيع  أو 
بغرض  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
الشركة ، بما في ذلك أي مركبة برية 
شراء  طائرة.  أو  سفينة  أو  قارب  أو 
وبيع أي مواد غذائية خام أو مصنعة 
حيازة  أو  أخذ  أي مشروب.  وكذلك 
أو استغالل أو  قل جميع العمليات 
وبراءات االختراع واالمتيازات املتعلقة 
االكتتاب  أو  الشراء  األنشطة.  بهذه 
أو  البيع  أو  اإلدارة  أو  االحتفاظ  أو 
من  غيرها  أو  األسهم  في  املساهمة 
األوراق املالية القابلة للتحويل في أي 
شركة أو مجموعة واكتساب وإنشاء 

وتأجير وبيع أي عمل أو مؤسسة.
     وبشكل أعم ، جميع العمليات 

التجارية  أو  املد ية  أو  الصناعية 
العمليات  جميع  وكذلك  واملالية 
املنقولة والعقارية بما في ذلك اإلوجار 
أو  مباشر  بشكل  تتعلق  قد  والتي   ،
، أو بأي �سيء  غير مباشر بهذا الكائن 
من  وكذلك   ، به  مرتبط  أو  مشابه 
أو  مباشر  بشكل  تعزز  أن  املحتمل 

غير مباشر تحقيق هذا الهدف..
ز قة   13  : عنوان املقر االجتماعي 
احمد املجاتي إقامة األلب الطابق1  
البيضاء  الدار   22222  -  8 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 332   : مصطفى  الهوش  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
  : غماد  الزهراء  فاطمة  السيدة 
332 حصة بقيمة 122 درهم للحصة
السيدة كوثر الجلب :  342 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الهوش مصطفى عنوا ه)ا) 
حي   2 الطابق  أميوط  ز قة   14
البيضاء  الدار   22222 املستشفيات 

املغرب.
عنوا ه)ا)   الجلب  كوثر  السيدة 
إقامة زيد   2 تجزئة عرصة الكبر ط 
الدار   22222 املعاريف   7 توتان ش 

البيضاء املغرب.
غماد  الزهراء  فاطمة  السيدة 
بئر  شارع  رفائيل  إقامة  عنوا ه)ا)  
اعائلة  حي   2 ش  طابق1  إ زران 
البيضاء  الدار   22222 الفرنسية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سامية لعنتري  عنوا ه)ا) 
حي مو يكا رقم 156  2222  املحمدوة 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 22782262 .
547I
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ARKOS

LG ALU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED 6
 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

LG ALU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 CENTRE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 COMMERCIAL ERAC BD MED
 6 IMM D1 N 8 LA GIRONDE -

22252 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALU
مقاول   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء املعدني.
 CENTRE : عنوان املقر االجتماعي
 COMMERCIAL ERAC BD MED
 6 IMM D1 N 8 LA GIRONDE -

22252 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : الكرش  ووسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ووسف الكرش عنوا ه)ا) 

التوزا ية ز قة 21 رقم 54 عين الشق 
البيضاء  الدار   22252 البيضاء 

املغرباملغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ووسف الكرش عنوا ه)ا) 
التوزا ية ز قة 21 رقم 54 عين الشق 
البيضاء  الدار   22252 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم -.
548I

FLASH ECONOMIE

 ALPHA CONCEPT
BUILDING NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ALPHA CONCEPT BUILDING
NEGOCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الطلحاوي شارع ابراهيم الروداني 
رقم 176  - 62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ALPHA CONCEPT BUILDING

.NEGOCE

األعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
املباني  بإنشاء  املتعلقة  والخدمات 
التصميم  ومكتب  العامة  واألشغال 
واستيراد وتصدور البضائع املختلفة 
، والتجارة بشكل  من جميع املصادر 

عام..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الروداني  ابراهيم  شارع  الطلحاوي 

رقم 176  - 62222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الهبري  الزهراء  فاطمة  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الهبري  الزهراء  فاطمة  السيدة 
عنوا ه)ا) طريق سيدي ادريس تجزئة 
 62222   5 رقم   2 العامري الز قة أ 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الهبري  الزهراء  فاطمة  السيدة 
عنوا ه)ا) طريق سيدي ادريس تجزئة 
 62222   5 رقم   2 العامري الز قة أ 

وجدة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   21 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 37167.
549I

BUEN PRECIO

BUEN PRECIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUEN PRECIO
 Résidence AL AZIZIA BLVD

 Royaume Arabie Saoudite 3ème
 étage n°20 ، 90000، TANGER

AL MAGHREB
BUEN PRECIO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي    إقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 
السعودوة الطابق 3 رقم 22 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BUEN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PRECIO
تسويق    : بإوجاز  غرض الشركة 

جميع أ واع البضائع عبر اإل تر ت 
استيراد وتصدور.

إقامة      : عنوان املقر االجتماعي 
العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
السعودوة الطابق 3 رقم 22 - 92222 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
122 حصة    : السيد احمد كنون 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  كنون  احمد  السيد 
 28 ز قة االمام القسطالني فيال رقم 

طنجة 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  كنون  احمد  السيد 
 28 ز قة االمام القسطالني فيال رقم 

طنجة 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 243128.
552I
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FAD CONSULTING

بوركراك الي
إعالن متعدد القرارات

FAD CONSULTING
  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC

بوركراك الي »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 22 ز قة 
الروي�سي فضاء حسام الطابق 
الثالث الرقم 5 حي بوسيجور 

طريق الجدودة الحي الحسني الدار 
البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.388525

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 وو يو   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
للشركة  اإلجتماعي  الغرض  تغيير 
مقاولة   : اإلنعاش العقاري بدل   : إلى 

أشغال البناء
على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 
ماولي: تبني تسمية إجتماعية جدودة 
للشركة إبتداءا من فاتح وو يو 2221 

: جوهرة األلفة
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
الغرض اإلجتماعي للشركة : اإلنعاش 

العقاري
بند رقم 3: الذي ونص على ماولي:  
 ، األلفة  جوهرة   : الشركة  تسمية 
شركة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك وحيد
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781665.
551I

Etude El houtaia Zakaria

 HANANE
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
 HANANE DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13, 

Allé du Verseau - 20360 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.486651

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2218 دجنبر   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) فوزية منصف  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   182
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.922
حمزة   يت بحمادن بتاريخ 31 دجنبر 

.2218
عثمان   يت  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   315 بحمادن 
أصل 1.922 حصة لفائدة  السيد )ة) 
حمزة   يت بحمادن بتاريخ 31 دجنبر 

.2218
عصام   يت  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   315 بحمادن 
أصل 1.922 حصة لفائدة  السيد )ة) 
حمزة   يت بحمادن بتاريخ 31 دجنبر 

.2218
)ة) فاطمة الزهراء   تفويت السيد 
حصة اجتماعية   157  يت بحمادن 
لفائدة   حصة   1.922 أصل  من 
السيد )ة) حمزة   يت بحمادن بتاريخ 

31 دجنبر 2218.
مريم   يت  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   158 بحمادن 
أصل 1.922 حصة لفائدة  السيد )ة) 
حمزة   يت بحمادن بتاريخ 31 دجنبر 

.2218
براهيم   يت  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   482 بحمادن 
أصل 1.922 حصة لفائدة  السيد )ة) 
حمزة   يت بحمادن بتاريخ 31 دجنبر 

.2218
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2221 وناور   22

.2285/762462
552I

compta jour

CHYA BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

compta jour
  résidence Ali , imm B 2eme

 étage  appt A4 camp el ghoul ،
40000، Marrakech maroc
CHYA BEAUTY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 314 اقامة 
علي عمارة ب الطابق الثاني شقة 

ا4 حي الغول جليز مراكش - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHYA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BEAUTY
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 COIFFEUR POUR DAMES ET
 COMMERCIALISATION DES

.PRODUITS ESTHETIQUES
 314  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الثاني  الطابق  ب  عمارة  علي  اقامة 
 - مراكش  جليز  الغول  حي  ا4  شقة 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 122   : السيدة الشتوية مصليح 
درهم   10.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
مصليح  الشتوية  السيدة 
اقامة علي عمارة ب   314 عنوا ه)ا) 
الغول  حي  ا4  شقة  الثاني  الطابق 
جليز مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مصليح  الشتوية  السيدة 
اقامة علي عمارة ب   314 عنوا ه)ا) 
الغول  حي  ا4  شقة  الثاني  الطابق 
جليز مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124628.
553I

GLOBE FIDUCIAIRE

WORLD OF JEWELLERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18 ، 22122، الدار البيضاء املغرب
WORLD OF JEWELLERY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 

طلوع الفجر إقامة  يو روز متجر 
6 بوركون - 22162  الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.431711

العام  الجمع  بمقت�سى 
وو يو   21 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2221
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درهم«   900.000,00« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   100.000,00« من  أي 
  : عن طريق  درهم«   1.000.000,00«

تقدوم حصص  قدوة أو عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781679.
554I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

FISH SJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
FISH SJ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 7724-21 - 73222 
الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.368

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 فبراور   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 STE KBA HOLDING SA  تفويت
 82 82 - حصة اجتماعية من أصل 
 STE DE PECHERIE حصة لفائدة   
 ET D’ARMEMEN MARITIME S.A
MARIPECHE«T« - بتاريخ 22 فبراور 

.2221
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 22 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  
مارس   28 رقم  تحت   2221 فبراور 

.2221
555I

ABENN AUDIT & CONSEIL

  STE VIGAS
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ABENN AUDIT & CONSEIL
مجمع  بسمة  1 ج ه1بالدور األر�سي 

شقة  3 ، 22222، الدار البيضاء 
املغرب

 STE VIGAS  INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : ز قة 248 

رقم 27 / 25 حي موالي عبد هللا، 
عين الشق الدار البيضاء - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.261225

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 ماي   21 في  املؤرخ 
 STE VIGAS  INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
 25  /  27 رقم   248 اإلجتماعي ز قة 
حي موالي عبد هللا، عين الشق الدار 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 
املغرب  تيجة لعدم وجود أي ربحية 

تجارية للشركة.
و عين:

السيد)ة) محمد فؤاد   الشدادي 
حي   13 املحمدوة  عنوا ه)ا)  و 
ما يسمان، قطاع 2 28822 املحمدوة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 248 وفي ز قة   2221 ماي   21 بتاريخ 
رقم 27 / 25 حي موالي عبد هللا، عين 
الدار   22222  - الشق الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 22238.
556I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

FISH SJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القا وني للشركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البرود رقم 146، 73222، 
الداخلة املغرب

FISH SJ شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي شارع 
العركوب رقم 7724-21 - 73222 

الداخلة .
تحويل الشكل القا وني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9911

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 فبراور 2221 تم تحويل 
الشكل القا وني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

مارس 2221 تحت رقم 368.
557I

advanced finance corporate

FLEXI PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc

FLEXI PACK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 2 
رقم 168 الطابق 1 شارع فتسطين  - 

22822 املحمدوة  املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19491

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 وناور   26 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    FLEXI PACK
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
168 الطابق  2 رقم  اإلجتماعي رياض 
1 شارع فتسطين  - 22822 املحمدوة  

نشاط   غياب   : ل  املغرب   تيجة 
لشركة.

 2 و حدد مقر التصفية ب رياض 
شارع فتسطين   1 الطابق   168 رقم 

العالية - 22822 املحمدوة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) رشيد  أفالد و عنوا ه)ا) 
12 تجزئة عرصة الكبير طابق 7 شقة 
الدار البيضاء   22332 املعاريف   26

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: املحمدوة
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائية 

غشت 2222 تحت رقم 925.
558I

EUROPE AUDIT

TIT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUROPE AUDIT
املكتب 1، الطابق االول رقم668   
تجزئة املسار طريق أسفي، 42112، 

مراكش املغرب
TIT TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 971 
تجزئة املسار املنارة 42112 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11545/2294
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   1999 أكتوبر   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TIT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX
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مقاول   : بإوجاز  الشركة  غرض 
 Travaux مختلف األشغال أو البناء 

.Divers ou construction
عنوان املقر االجتماعي : رقم 971 
مراكش   42112 تجزئة املسار املنارة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : العربي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : لحيان  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العربي عنوا ه)ا)  ابراهيم  السيد 
حي املقاومة بلوك 2 45222 ورزازات 

املغرب.
عنوا ه)ا)  لحيان  ابراهيم  السيد 
حي املقاومة بلوك 3 45222 ورزازات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العربي عنوا ه)ا)  ابراهيم  السيد 
حي املقاومة بلوك 2 45222 ورزازات 

املغرب
عنوا ه)ا)  لحيان  ابراهيم  السيد 
حي املقاومة بلوك 3 45222 ورزازات 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
22  و بر  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

1999 تحت رقم 13457.
559I

business processing center

ن س ش كونسيلتنغ أفريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

business processing center
 rue yougoslavie resid andalous
 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc
ن س ش كونسيلتنغ أفريك  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 

لال وقوت الطابق 5 الدار البيضاء - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524949

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ن س   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ش كونسيلتنغ أفريك .
تسيير و   : بإوجاز  الشركة  غرض 

إرشادات.
47 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 - الدار البيضاء   5 لال وقوت الطابق 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  حساوني   عمر  السيد 
تابريكت سال    128 القدس رقم  حي 

23242 تابريكت سال.
عنوا ه)ا)  سعتي  عثمان  السيد 
املحمدوة   23 رقم  يسمين  تجزئة 

28812  املحمدوة  .
السيد واسر  وغليل عنوا ه)ا) 37 
شارع دوردون إقامة أكسيالن الطابق 
البيضاء  الدار   25 رقم  شقة   4

22222 الدار البيضاء .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  سعتي  عثمان  السيد 
املحمدوة   23 رقم  يسمين  تجزئة 

28812  املحمدوة  .
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782858.

562I

GRAFCO SARL AU

IETECH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC
IETECH SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
22 شارع مدوو ة بطا ة  - 11222 

سال  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27937

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 أبريل   12 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    IETECH SARL
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
شارع   22 رقم  متجر  اإلجتماعي 
مدوو ة بطا ة  - 11222 سال  املغرب 
 تيجة ل : صعوبات في تحقيق الهدف 

اإلجتماعي.
متجر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم 22 شارع مدوو ة بطا ة  - 11222 

سال  املغرب. 
و عين:

ابوحميد  وونس     السيد)ة) 
مكناس    52222 مكناس  و عنوا ه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2221 تحت رقم 36759.
561I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE GROUVIRE DRANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 23 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54222، 
خنيفرة املغرب

 STE GROUVIRE DRANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي غر اطة 
رقم 1359 ز قة 321 مريرت خنيفرة 

- 54222 خنيفرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3447

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2221 ماي   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بوغاز  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.222
1.222 حصة لفائدة  السيد )ة) عزيز 

بوغاز بتاريخ 25 ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
23 وو يو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2221 تحت رقم 214.
562I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

FRIGO MANAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
FRIGO MANAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة رقم 
226 الحي الصناعي السالم - 73222 

الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.411

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
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تمت   2221 مارس   19 في  املؤرخ 
املصادقة على :

 STE KBA HOLDING تفويت 
حصة اجتماعية من   SA - 38.252
 STE لفائدة    حصة   75.222 أصل 
 -  ATLANTIC HARVEST SARL AU

بتاريخ 19 مارس 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 13 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 598.
563I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

FRIGO MANAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القا وني للشركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
FRIGO MANAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي بقعة رقم 
226 الحي الصناعي السالم - 73222 

الداخلة .
تحويل الشكل القا وني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.411

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 مارس 2221 تم تحويل 
الشكل القا وني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 13 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 598.
564I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

FRIGO MANAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
FRIGO MANAL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة رقم 
226 الحي الصناعي السالم - 73222 

الداخلة املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.411

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2221 مارس   19 املؤرخ في 
مسير جدود للشركة السيد)ة) عمار 

عبد الهادي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 13 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 598.
566I

SOFICODEX

FOCUS SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
41 ز قة ابن بطوطة الطابق الثاني و 
الثالث ، درب عمر ، 22232، الدار 

البيضاء املغرب
FOCUS SECURITE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 144 
ز قة محمد سميحة ، اقامة 

جوهرة محمد سميحة، الطابق 
السادس الشقة رقم 35 - 22122 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

332127
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2215 وو يو   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOCUS SECURITE
الدراسة   : غرض الشركة بإوجاز 
مجال  في  واالستشارة  التدريب   ،

السالمة املهنية. 
والتدابير  الوسائل  تنفيذ   -  .-

املالئمة للمخاطر
إجراءات  في  السالمة  تنظيم   -  .
املعمول  واملخاطر  لأل ظمة  االمتثال 

بها. 
-  تمرين حول متطلبات السالمة، 

مخاطر وأخطار التيار الكهربائي
تقييم املخاطر املهنية املتعلقة   -  

بحوادث العمل
املصاحبة  باملخاطر  الوعي   -  
املعدات  تكنولوجيا  في  للعمل 

والتركيبات الكهربائية. 
التدخل في املعدات والتركيبات   -

الكهربائية
التركيبات  وتشغيل  توصيل   -  

الكهربائية للمحطات الفرعية
التشغيل  حوادث  تحليل   -  
واملحطات  الخطوط  )حوادث 

الفرعية) 
 -  تفسيرات املخططات الكهربائية 

)تركيب املحطات الفرعية)
املعامالت  جميع   ، عام  وبشكل 
أو  والعقارية  واملنقولة  التجارية 
املالية املتعلقة بشكل مباشر أو غير 
املذكورة أعاله  مباشر بأحد األشياء 

أو التي قد تعزز تطوير الشركة.
عنوان املقر االجتماعي : 144 ز قة 
محمد سميحة ، اقامة جوهرة محمد 
الشقة  السادس  الطابق  سميحة، 
الدارالبيضاء   22122  -  35 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : السيد اووب لويزي 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد بوبكر لويزي :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
522 بقيمة   :  السيد اووب لويزي 

122 درهم.
بقيمة   522  : السيد بوبكر لويزي 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اووب لويزي عنوا ه)ا) درب 
 22522  7 رقم   18 ز قة  حمان  بن 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  لويزي  بوبكر  السيد 
درب بن حمان ز قة 18 رقم 7 22522 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اووب لويزي عنوا ه)ا) درب 
 22522  7 رقم   18 ز قة  حمان  بن 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
ووليوز 2215 تحت رقم 22579187.
567I

PERFMATIC SARLAU

PERFMATIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PERFMATIC SARLAU
 PLACE BRAHIM ROUDANI
 RUE LA SENA RESIDANCE

 BEETHOVEN ii, 3EME ETAGE N°
82، 90000، TANGER MAROC

PERFMATIC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
ابراهيم الروداني, ز قة لسينا, اقامة 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 92222 

طنجة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116821

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PERFMATIC
البرمجة,   : غرض الشركة بإوجاز 

االرشاد وأنشطة معلوماتية أخرى.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة  ز قة لسينا,  ابراهيم الروداني, 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 92222 

طنجة اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : النعماني  الدون  جمال  السيد 
222 حصة بقيمة 522 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
النعماني  الدون  جمال  السيد 
 1 عطا  اوت  النور  تجزئة  عنوا ه)ا) 
الشطر 2 رقم 149 فم اودي 23226 

بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
النعماني  الدون  جمال  السيد 
 1 عطا  اوت  النور  تجزئة  عنوا ه)ا) 
الشطر 2 رقم 149 فم اودي 23226 

بني مالل املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 4927.
568I

SOFICODEX

CENTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOFICODEX
41 ز قة ابن بطوطة الطابق الثاني و 
الثالث ، درب عمر ، 22232، الدار 

البيضاء املغرب
CENTRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 ز قة 

بال كييت رقم 35 بيلفيدور  - 
22322 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.198221
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2229 مارس   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
هند ولد اوادا  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   47,50
47,50 حصة لفائدة  السيد )ة)  ادوة 

البركاوي بتاريخ 19 مارس 2229.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2229 تحت رقم 372418.
569I

FAD CONSULTING

ديكو ميزون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

FAD CONSULTING
  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC

دوكو ميزون »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ز قة 
اإلمام األلو�سي بوركون الرقم 13 
الدار البيضاء - - 22242 املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.132715
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 ماي 2221
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القا ون:  مقتضيات  مع  للشركة 
للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 
تبعا لقررات الجمع العام اإلستثنائي 

املنعقد بتاريخ 12 ماي 2221
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781521.
572I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SARGA FRIGO II
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
SARGA FRIGO II  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة رقم 
21 الحي الصناعي - 73222 الداخلة 

املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1247

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2221 مارس   19 املؤرخ في 
مسير جدود للشركة السيد)ة) عمار 

عبد الهادي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 589.
573I

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET SERVICES DE

GESTION

 FERTI  ATLANTIC 
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET
SERVICES DE GESTION

العمارة رقم 31 الشقة رقم 1 الطابق 
االول  تجزئة  الحرية حي اليوسفية 

تز يت ، 85222، تز يت املغرب
 FERTI  ATLANTIC MOROCCO 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اليغ 
تجزئة اال وار »أ« تز يت حي اليغ 
تجزئة اال وار »أ« تز يت 85222 

تز يت املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4657
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 وو يو   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بناني   محمد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   10,00
10,00 حصة لفائدة  السيد )ة) هدى 

بوعبدالوي بتاريخ 27 وو يو 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   28 بتاريخ  االبتدائية بتيز يت  

2221 تحت رقم 216.
574I

ائتما ية الشريفي مبارك

Ste TMK CAR تمك كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتما ية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الز قة 25 
رقم 23 كلميم ، 81222، كلميم 

املعرب
تمك كار Ste TMK CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 399 
شارع الخر�سي - 81222 كلميم 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تمك   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Ste TMK CAR كار
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
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كلميم   81222  - 399 شارع الخر�سي 
املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : التامك حمزة   السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  حمزة   التامك  السيد 
اسا   81212 التجا ية   الزاوية  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  حمزة   التامك  السيد 
اسا   81212 التجا ية   الزاوية  حي 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  االبتدائية بكلميم  

2221 تحت رقم 224.
577I

Etude El houtaia Zakaria

 HANANE
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جدود للشركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
  HANANE DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13, 

Allé du Verseau - 20360 الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.486651
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2218 تم تعيين  31 دجنبر  املؤرخ في 
مسير جدود للشركة السيد)ة)  يت 
تبعا  وحيد  كمسير  حمزة  بحمادن 

لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2221 وناور   22

.2285/762462
578I

EUROPE AUDIT

TIT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

EUROPE AUDIT
املكتب 1، الطابق االول رقم668   
تجزئة املسار طريق أسفي، 42112، 

مراكش املغرب
TIT TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 971 
تجزئة املسار املنارة 42112 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11545/2294

العام  الجمع  بمقت�سى 
دجنبر   29 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2213
درهم«   8.222.222« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   5.222.222« من  أي 
  : طريق  عن  درهم«   13.222.222«

تقدوم حصص  قدوة أو عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
دجنبر   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2213 تحت رقم 5884.
582I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 STE BIR ANZARANE«
FISHERIE SARL » SOBIFISH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القا وني للشركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
 STE BIR ANZARANE FISHERIE«

SARL » SOBIFISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي الحي 
الصناعي - 73222 الداخلة .

تحويل الشكل القا وني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.329
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 19 مارس 2221 تم تحويل 
الشكل القا وني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 592.
581I

مكتب املحاسبة

 STE AIT BRIK TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
5 ز قة عبد املومن بن علي ، 
52222، الرشيدوة املغرب

 STE AIT BRIK TRAVAUX SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
الرحبة الجدودة جماعة الحنك 
الرشيدوة  - 52222 الرشيدوة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AIT BRIK TRAVAUX SARL AU
اعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة 
التجارة.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحنك  جماعة  الجدودة  الرحبة 
الرشيدوة   52222  - الرشيدوة  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد حسن اوت بريك  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن اوت بريك  عنوا ه)ا) 
اوت منصور  الداخلة  ز قة   21 رقم 

ميدلت 54352 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن اوت بريك  عنوا ه)ا) 
اوت منصور  الداخلة  ز قة   21 رقم 

ميدلت 54352 ميدلت املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

أبريل 2221 تحت رقم 482.
582I

LEADER FIN

 BLOOM
COACHING&CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN
ز قة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 
E« الطابق الثاني املكتب 12 الدار 

بيضاء، 22522، الدار بيضاء 
املغرب

 BLOOM
   COACHING&CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
زيورخ ، الطابق الثاني ، عقار سلمى 
، منطقة معاريف - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524433

 12 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 فبراور 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 BLOOM  : تسميتها 

.  COACHING&CONSULTING
للغرض   : بإوجاز  الشركة  غرض 

سواء في املغرب أو في الخارج ؛
مجال  في  الخدمات  تسويق   •
التأمين أو أي مجال آخر ، بما في ذلك 

إدارة عالقات العمالء واالحتماالت.
لدعم  واالستشارات  التدريب   •

األفراد والشركات
تطوير الحلول الرقمية والويب   •

والتطبيقات
املعامالت  جميع   ، عام  وبشكل 
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
املتعلقة بشكل  العقارية  أو  املنقولة 
جزئًيا  أو  كلًيا  مباشر  غير  أو  مباشر 
بأي من األشياء املحددة أو أي أشياء 

مماثلة أو ذات صلة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
، عقار سلمى  الطابق الثاني   ، زيورخ 
الدار   22222  - معاريف  منطقة   ،

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيدة  وال اليعقوبي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  وال اليعقوبي عنوا ه)ا) 
 2222 األمل  حي  ونبع  طريق   843

الخريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  وال اليعقوبي عنوا ه)ا) 
 2222 األمل  حي  ونبع  طريق   843

الخريبكة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 22782259.
583I

CAF MAROC

SMILE TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
SMILE TECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة واد 
زيز الرقم 22 اقامة كاسطيا الطابق 
الثاني رقم 7 - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86313
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 أبريل   26 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    SMILE TECH
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
 22 الرقم  زيز  واد  ز قة  اإلجتماعي 
اقامة كاسطيا الطابق الثاني رقم 7 - 
92222 طنجة املغرب  تيجة ل : أزمة 

نشاط.
و حدد مقر التصفية ب ز قة واد 
اقامة كاسطيا الطابق   22 زيز الرقم 
الثاني رقم 7 - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:
و  الترفوس  رضوان   السيد)ة) 
 16 حي بير الشعيري ز قة  عنوا ه)ا) 
املغرب  طنجة   92222  126 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5351.
584I

FAD CONSULTING

دينيا كونستريكسيون
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

دونيا كونستروكسيون شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
صفاء 51 شارع رحال املسكيني 
الطابق الثالث الرقم 13 الدار 

البيضاء - 22222 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
دونيا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كونستروكسيون.
اإلنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسكيني  رحال  شارع   51 صفاء 
الدار   13 الرقم  الثالث  الطابق 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 422   : بن جلون  ادوة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 222   : رجاء  العمراني  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 222   : املهدي  السيد بن جلون 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 222   : غيثة  جلون  بن  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بن جلون  ادوة عنوا ه)ا) 
 127 رقم  اومو  اكسيالن�سي  تجزئة 
الدار    27223 النواصر  بوعزة  دار 

البيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  السيدة العمراني رجاء 
 147 رقم  اومو1  اكسال ص  تجزئة 
الدار   27223 النواصر  بوعزة  دار 

البيضاء املغرب.
السيد بن جلون املهدي عنوا ه)ا) 
 123 رقم  اومو1  اكسال ص  تجزئة 
الدار   27223 النواصر  بوعزة  دار 

البيضاء املغرب.
السيدة بن جلون غيثة عنوا ه)ا) 
 55 رقم  فاس  شارع   2 الحداوية 
الدار   22472 البيضاء  الشق  عين 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  السيدة العمراني رجاء 
 147 رقم  اومو1  اكسال ص  تجزئة 
الدار   27223 النواصر  بوعزة  دار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781411.
585I

COGEST

TRUE SKY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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تأسيس شركة

COGEST
 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC
TRUE SKY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 

الحرية الطابق 3 الرقم 5 الدار 
البيضاء 22122 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRUE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SKY
: مقاول في  غرض الشركة بإوجاز 
االشغال املختلفة-استغالل املحالت 

املختلفة-االستيراد والتصدور.
12 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الدار   5 الرقم   3 الطابق  الحرية 
البيضاء  الدار   22122 البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : منية  الفاروقي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
منية عنوا ه)ا)  الفاروقي  السيدة 
 8 زاوية ز قة جون جوريس الطابق 
الدار   22242 كوتيي  حي   16 الرقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

منية عنوا ه)ا)  الفاروقي  السيدة 
 8 زاوية ز قة جون جوريس الطابق 
الدار   22242 كوتيي  حي   16 الرقم 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781261.
586I

FIDASSURCO

CLARTÉLINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C  SAKAN AKARI
 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC

 CLARTÉLINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أمدل 
أمزمز الحوز  - 42222 مراكش  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115647
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLARTÉLINA
غرض الشركة بإوجاز : إ تاج مواد 

التنظيف وتوزيعها.
عنوان املقر االجتماعي : حي أمدل 
مراكش    42222  - الحوز   أمزمز 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 42.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 222   : فرجيج  شكيب  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 222   : اسامة  بوكيوض  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  فرجيج  السيد شكيب 
 42222 الحوز  أمزمز  أمدل  حي 

مراكش  املغرب.
السيد بوكيوض اسامة عنوا ه)ا) 
الحوز  أمزميز  الجدود  السور  حي 

42222 مراكش  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  فرجيج  السيد شكيب 
 42222 الحوز  أمزمز  أمدل  حي 

مراكش  املغرب
السيد بوكيوض اسامة عنوا ه)ا) 
الحوز  أمزميز  الجدود  السور  حي 

4222 مراكش  املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124717.
587I

مكتب املحاسبة

STE DIMARAY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
5 ز قة عبد املومن بن علي ، 
52222، الرشيدوة املغرب

STE DIMARAY SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

البراني بمدغرة الرشيدوة - 52222 
الرشيدوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIMARAY SARL AU
اعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
بيع االليات الفالحية

التجارة.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 52222  - الرشيدوة  بمدغرة  البراني 

الرشيدوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد الدويري محمد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الدويري محمد  عنوا ه)ا) 
الرشيدوة  اوفوس  الدويرة  قصر 

52222  الرشيدوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الدويري محمد  عنوا ه)ا) 
الرشيدوة  اوفوس  الدويرة  قصر 

52222  الرشيدوة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة  بتاريخ 21 ماي 

2221 تحت رقم 724.
588I

Etude El houtaia Zakaria

 HANANE
DEVELOPPEMENT SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
 HANANE DEVELOPPEMENT
SARLAU شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13, 

Allé du Verseau - 20360 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.486651

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 29 وناور 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 Allé du Verseau - 20360  ,13«

ز قة   1« إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 

الدار   22332  - الفرات حي املعاريف 

البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

رقم  تحت   2221 وناور   22

.2285/762462

589I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE GROUVIRE DRANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد الخامس رقم 23 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54222، 

خنيفرة املغرب

  STE GROUVIRE DRANDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 321 

رقم 1359 حي غر اطة مريرت  - 

54222 خنيفرة املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3447

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين  تم   2221 ماي   25 في  املؤرخ 

مسير جدود للشركة السيد)ة) بوغاز 
لقبول  تبعا  وحيد  كمسير  محمد 

استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
23 وو يو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2221 تحت رقم 214.
592I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE AL BINAA HD SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 23 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54222، 
خنيفرة املغرب

STE AL BINAA HD SARL  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 21 

رقم 37 حي السيري خنيفرة - 54222 
خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AL BINAA HD SARL
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة والتشاور خنيفرة .
 21 ز قة   : عنوان املقر االجتماعي 
رقم 37 حي السيري خنيفرة - 54222 

خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة احسيني فاطمة  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

فاطمة   احسيني  السيدة 
خنيفرة   54222 خنيفرة  عنوا ه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
فاطمة   احسيني  السيدة 
خنيفرة   54222 خنيفرة  عنوا ه)ا) 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
23 وو يو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2221 تحت رقم 212.
591I

ائتما ية الجوهرة

TADLA CARRIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتما ية الجوهرة
الرقم 163 ز قة تامسنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 25222، 
خريبكة اململكة املغربية

TADLA CARRIERE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مازيال 
33/2 طريق اوالد زيان و 31 ز قة 
ليبورن الطابق 4 الرقم 22 مكتب 

رقم 2 - 26222 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2222 29  و بر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TADLA CARRIERE
استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

مقلع.
مازيال   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ز قة   31 و  زيان  اوالد  طريق   2/33
مكتب   22 الرقم   4 الطابق  ليبورن 
البيضاء  الدار   26222  -  2 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : حمزة  امللياني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  حمزة  ملياني  السيد 
فيال 8 تجزئةاالسماعيلية درب الورد 
فاس   32122 الخطيب   ابن  شارع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  حمزة  ملياني  السيد 
فيال 8 تجزئةاالسماعيلية درب الورد 
فاس   32122 الخطيب   ابن  شارع 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 68336.
592I

FIDUCOGEM

KIRAMI PROTHESE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOGEM
رقم 5 عمارة 52 مكاتب اشرف شارع 
 FES ،32222 ، محمد السادس فاس

MAROC
KIRAMI PROTHESE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
195 شارع بحر قزوين حي الرياض 
طريق صفرو - 32222 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KIRAMI PROTHESE

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.PROTHESES DENTAIRE

عنوان املقر االجتماعي : محل رقم 

الرياض  حي  قزوين  بحر  شارع   195

طريق صفرو - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محمد  كيرامي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  محمد  كيرامي  السيد 

4 تجزئة امالك جنان  23 رقم  عمارة 

فاس   32222 اوموزار  طريق  فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  محمد  كيرامي  السيد 

4 تجزئة امالك جنان  23 رقم  عمارة 

فاس   32222 اوموزار  طريق  فاس 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2736.

593I

7P CONSEIL

EL GUANFOURI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

7P CONSEIL
 APPT04 N74 ANG AV FARHAT

 HACHAD ET GHANDI CITE
 ALQODS APPT04 N74 ANG AV
 FARHAT HACHAD ET GHANDI
 CITE ALQODS، 80000، AGADIR

- IDA OU TANANE MAROC
   EL GUANFOURI SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 14E وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك
رقم 22 مكرر ا زا  - 82222 اكادور 

املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42127

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2219 تم تعيين  29 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 
الكنفوري عبد العزيز كمسير وحيد 

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
غشت   27 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2219 تحت رقم 87727.
594I

ائتما ية الشريفي مبارك

 Ste MAYAR ميار اف ام ا
F.M.A

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ائتما ية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الز قة 25 
رقم 23 كلميم ، 81222، كلميم 

املعرب
 Ste MAYAR F.M.A ميار اف ام ا

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني ز قة واد درعة رقم 28 

- 82222 طا طان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3383

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 25 مارس  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 Ste ا  ام  اف  ميار  الوحيد  الشريك 
رأسمالها  مبلغ    MAYAR F.M.A
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجتماعي شارع الحسن الثاني ز قة 
- 82222 طا طان   28 واد درعة رقم 
نشاط  توقيف   : ل  املغرب  تيجة 
الشركة نهائيا لعدم القدرة على اي 

صفقة عمومية.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الحسن الثاني ز قة واد درعة رقم 28 

- 82222 طا طان املغرب. 
و عين:

و  فنيقي   معاد   السيد)ة) 
  16 رقم  ترودا ت  بز قة  عنوا ه)ا) 
)ة)  54222 خنيفرة املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بطا طان  بتاريخ 28 وو يو 

2221 تحت رقم 2221/155.
595I

idaraty

مجموعة جرف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

مجموعة جرف شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي النهضة 
264 ز قة 91 رقم 2 الطابق 2 رقم 

3 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113779
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مجموعة جرف.
استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتصدور مواد غذائية وصناعية.
النهضة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
264 ز قة 91 رقم 2 الطابق 2 رقم 3 

- 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : السيدة نسرين الصنهاجي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
شاكر  بن  رسمي  الجرف  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   722   :

للحصة.
رسمي  بن  شاكر  الجرف  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   122   :

للحصة.
  : رسمي  بن  عمر  الجرف  السيد 
122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الصنهاجي  نسرين  السيدة 
حي املنظر الجميل الز قة  عنوا ه)ا) 

32 رقم 22 92222 طنجة املغرب.
شاكر  بن  رسمي  الجرف  السيد 
امريكا   92222 امريكا  عنوا ه)ا) 

امريكا.
رسمي  بن  شاكر  الجرف  السيد 
امريكا   92222 امريكا  عنوا ه)ا) 

امريكا.
رسمي  بن  عمر  الجرف  السيد 
امريكا   92222 امريكا  عنوا ه)ا) 

امريكا.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

شاكر  بن  رسمي  الجرف  السيد 

امريكا   92222 امريكا  عنوا ه)ا) 

امريكا

الصنهاجي  نسرين  السيدة 

حي املنظر الجميل الز قة  عنوا ه)ا) 

32 رقم 22 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

مارس   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 239976.

596I

EUROPE AUDIT

TIT TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

EUROPE AUDIT

املكتب 1، الطابق االول رقم668   

تجزئة املسار طريق أسفي، 42112، 

مراكش املغرب

TIT TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 971 

تجزئة املسار املنارة 42112 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11545/2294

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر 2213 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 

العربي عبدالعزيز كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

12  و بر  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2213 تحت رقم 323485.

597I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

CET INGÉNIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
CET ingénierie شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األر�سي، شارع األمير موالي الحسن 
رياض إسلي رقم 66 - 62222 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CET  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ingénierie
مكتب   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الدراسات الهندسة.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحسن  األمير موالي  شارع  األر�سي، 
66 - 62222 وجدة  رياض إسلي رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  بنعودة  منعيم  السيد 
رياض  الحسن  موالي  األمير  شارع 

اسلي رقم 66 62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  بنعودة  منعيم  السيد 
رياض  الحسن  موالي  األمير  شارع 

اسلي رقم 66 62222 وجدة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم -.
598I

SOLPRINT

SOLPRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجدود مدة مزاولة مهام املسيرون

SOLPRINT
 LOT N°84 Z.I.AIN CHKEF FES ،

30000، FES MAROC
SOLPRINT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة رقم 
84 ، الحي الصناعي عين الشقف - - 

فاس املغرب.
»تجدود مدة مزاولة مهام املسيرون«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.37359
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 أبريل 2221
مهام  مزاولة  مدة  تجدود  تقرر 

املسيرون ملدة: 1 سنوات.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 12 ماي 2221 

تحت رقم 2272.
599I

LEADER FIN

BALINIYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FIN
ز قة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 
E« الطابق الثاني املكتب 12 الدار 

بيضاء، 22522، الدار بيضاء 
املغرب

BALINIYA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 148 شارع 
باحماد الطابق 5 رقم 18 بلفيدور - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524431
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BALINIYA
الغرض   : بإوجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
أعمال  جميع  تنفيذ  أو  إ جاز   -  
وجميع   ، املد ية  الهندسة  أو  البناء 
املهن ، واألعمال اإلنشائية ، واألشغال 
،  يابة  والقطران والدرفلة   ، العامة 

عنها أو  يابة عن الغير.
عقارية  مجمعات  إنشاء   -
سياحي  استخدام  ألي  مخصصة 
أو  للبيع  أو  أ واعه  بكافة  سكني  أو 
أو  الصناعي  االستغالل  أو  اإلوجار 

التجاري أو الريا�سي أو الفني.
- تجدود أو صيا ة جميع املباني.

أي  استبدال  أو  بيع  أو  شراء   -
أرض.

النجارة  أعمال  جميع  إ جاز   -
واألملنيوم  واملعد ية  الخشبية 

لحسابها الخاص أو لحساب الغير.
الدهان  اعمال  كافة  تنفيذ   -

والتزجيج والسباكة والكهرباء.
والتقسيم  والخدمات  املعدات   -
مناطق  لجميع  والتطوير  والتقسيم 
األرض الواقعة في املناطق الحضرية 

أو الريفية.
والدرفلة  التربة  أعمال  قل   -
جميع  وعموًما  والرصف  والتقطير 
أعمال الهندسة املد ية ، إما بمعدات 
الشركة أو عن طريق تشغيل املعدات 

التابعة لإلدارات العامة أو الخاصة.
العمليات  جميع   ، أعم  وبشكل 
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أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
املنقولة أو العقارية املتعلقة بتحقيق 
غرض الشركة أو املتعلقة بأي أشياء 
في املغرب أو   ، مماثلة أو ذات صلة 
في الخارج ، من شأنها أن تعزز تنمية 

تراث الشركات..
 148  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 18 رقم   5 الطابق  باحماد  شارع 
البيضاء  الدار   22222  - بلفيدور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بلعيد باعالل :  752 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 152   : لويدي  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد وونس باعالل :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  باعالل  بلعيد  السيد 
سيدي   137 رقم  فيال  لينا  تجزئة 
معروف 2222 الدار البيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  لويدي  نعيمة  السيدة 
سيدي   137 رقم  فيال  لينا  تجزئة 
معروف 2222 الدار البيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  باعالل  وونس  السيد 
سيدي   137 رقم  فيال  لينا  تجزئة 
معروف 2222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  باعالل  بلعيد  السيد 
سيدي   137 رقم  فيال  لينا  تجزئة 
معروف 2222 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 22782258.
622I

dalha interim

IFOULKI PLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

dalha interim

 203BD Emile Zola Casablanca
 203BD Emile Zola Casablanca،

20042، CASABLANCA maroc
IFOULKI PLAST  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 737 شارع 
محمد السادس قيسارية السعادة 

رقم 52-51 البيضاء  - 22282 
البيضاء  املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2221 وناور   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»322.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   422.222« إلى  درهم« 

طريق :  -.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 775937.
621I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

GENEMAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT
 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

GENEMAB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
الوادوة  مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2222 وناور   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GENEMAB
التصدور   : غرض الشركة بإوجاز 
-اشغال مختلفة و البناء  و االستيراد 

- بيع املواد و اللوازم الفالحية.
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مراكش   42222  - مراكش  الوادوة  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : محمد  بلوط  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  محمد  بلوط  السيد 
مركز الوادوة 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  محمد  بلوط  السيد 
مركز الوادوة 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
مارس   12 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 112992.
622I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

بنمد
BENMED 

إعالن متعدد القرارات

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
بنمد BENMED   »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: منتجع 

الروكاد شارع عبد هللا الفخارعماره 

ب 1 تطوان - -  تطوان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22245

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 أكتوبر 2222 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
ماولي: املوافقه على تفويت الحصص 
االجتماعيه من طرف السيد مدونه 
محمد والسيد منير بنو ه لفائدة كل 
السيد   , العزيزبنو ه  السيدعبد  من 
بنو ه,  مراد  السيد   , بنو ه  خالد 

السيد محمد ا وربنو ه .
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

استقاله املسيرالسيد محمد مدونه
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
السيد    : تعيين مسير شريك جدود 

مراد بنو ه 
قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
من  للشركه  االجتماعي  املقر  تحويل 
املصلى  القنيطره  شارع  ا  ز قه   13
الروكاد  منتجع  الى  تطوان  الجدوده 
 1 ب  الفخارعماره  هللا  عبد  شارع 

تطوان
على  ونص  الذي   :5 رقم  قرار 
الشركه  تقييد   الشركاء  قرار  ماولي: 
بنكي  او  ذات طابع مالي  الي امضاء 
الشركاء  من  الحد  املتفرق  بالتوقيع 
املسيروين السيد مراد بنو ه والسيد 

محمد ا وربنو ه.
قرار رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

مالئمه النظام االسا�سي للشركه
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
للشركه  االجتماعي  املقر  تحويل 
هللا  عبد  شارع  الروكاد  منتجع   :

الفخارعماره ب 1 تطوان
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
من  االجتماعيه  الحصص  تفويت 
والسيد  محمد  مدونه  السيد  طرف 
منير بنو ه لفائدة كل من السيدعبد 
 , بنو ه  خالد  السيد   , العزيزبنو ه 
محمد  السيد  بنو ه,  مراد  السيد 

ا وربنو ه .
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على  ونص  الذي   :43 رقم  بند 
  : جدود  شريك  مسير  تعيين  ماولي: 
السيد مراد بنو ه بجا ب السيد منير 

بنو ه.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 23 أكتوبر 

2222 تحت رقم 4846.
623I

تراجيكوم

SKOUMA IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تراجيكوم
39 ز قة ليل بلفدور ، 22312، 

الدارالبيضاء املغرب
 SKOUMA IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 5 
املنطقة الصناعية اوالد صالح  - 

22312 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
484893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2222 12  و بر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SKOUMA IMMOBILIERE
: مقاول في  غرض الشركة بإوجاز 

البناء العقاري.
تجزئة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - املنطقة الصناعية اوالد صالح    5

22312 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ضو  بن  عبدالرحيم  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ضو  بن  عبدالرحيم  السيد 
حي   28 الرقم   325 ز قة  عنوا ه)ا) 
 22312 موالي عبدهللا الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ضو  بن  عبدالرحيم  السيد 
حي   28 الرقم   325 ز قة  عنوا ه)ا) 
 22312 موالي عبدهللا الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجنبر 2222 تحت رقم 759894.
624I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

TNM TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC

TNM TRADE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
باب سبتة 15 عمارة عالية رقم 21 - 

93122 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TNM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRADE
غرض الشركة بإوجاز : استيراد و 

تصدور املواد الغذائية .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
باب سبتة 15 عمارة عالية رقم 21 - 

93122 الفنيدق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
  : البلغيتي   العلوي  السيد طارق 
درهم   1.222 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
البلغيتي   العلوي  طارق  السيد 
 12 رولدان  مرسيلو  كايي  عنوا ه)ا) 
الفنيدق   93122 سبتة   أ   1 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
البلغيتي   العلوي  طارق  السيد 
 12 رولدان  مرسيلو  كايي  عنوا ه)ا) 
الفنيدق   93122 سبتة   أ   1 رقم 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
مارس   31 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2221 تحت رقم 2752.
625I

وين إكسبير

CONVERSIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

وين إكسبير
25 ز قة عبد الكريم الدووري الدار 
البيضاء، 22122، الدار البيضاء 

املغرب
CONVERSIUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 

لال الياقوت الطابق 5 الدارالبيضاء 

22822 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

489657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وناور   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONVERSIUM

جميع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الصحف  محتوى  نشر  أنشطة 

واملجالت ،واملجالت الرقمية وانشطة 

والفعاليات  االتصاالت  استشارات 

على اختالف ا واعها ..

47 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

الدارالبيضاء   5 لال الياقوت الطابق 

22822 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  العراقي  محمد  السيد 

عين  السفلي  طابق  سندباد  تجزئة 

الدئاب  22242 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  العراقي  محمد  السيد 

عين  السفلي  طابق  سندباد  تجزئة 

الدئاب  22242 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2221 تحت رقم 765316.

626I
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وين إكسبير

MIELYKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

وين إكسبير
25 ز قة عبد الكريم الدووري الدار 
البيضاء، 22122، الدار البيضاء 

املغرب
MIELYKA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 
لال الياقوت الطابق 5 الدارالبيضاء 

22822 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
489475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وناور   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MIELYKA
جميع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
مجال  في  الخدمات  تقدوم  أنشطة 

املطاعم والتموين ..
47 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الدارالبيضاء   5 لال الياقوت الطابق 

22822 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اليعقوبي  شم�سي  السيدة 
دار  بال كا  مارينا  اقامة  عنوا ه)ا) 

بوعزة  27223 النواصر املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اليعقوبي  شم�سي  السيدة 
دار  بال كا  مارينا  اقامة  عنوا ه)ا) 

بوعزة  27223 النواصر املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2221 تحت رقم 765117.

627I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

CARAMELIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

CARAMELIO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
لوازيس رقم 42 تاركة مراكش تجزئة 
لوازيس رقم 42 تاركة مراكش 4222 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.67295

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 أبريل   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أوزال  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   5.967
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   5.967
الحسين أوزال بتاريخ 14 أبريل 2221.
نسرين  دا ية  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   5.616 أوزال 
السيد  لفائدة   حصة   5.616 أصل 
أبريل   14 بتاريخ  الحسين أوزال  )ة) 

.2221
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
أبريل   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 123469.

628I

segex

 CENTREFUGE
INDUSTRIELLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

 CENTREFUGE INDUSTRIELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول رقم 28 شارع سان لويس 
طريق عين شقف فاس - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67883
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTREFUGE INDUSTRIELLE
إصالح   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اآلالت و األجهزة امليكا يكية .
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االول رقم 28 شارع سان لويس طريق 
فاس   32222  - فاس  شقف  عين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
352 حصة    : السيد  بيل مرشد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 352   : تاغروثي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 322   : حناونية  لسعد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  بيل مرشد عنوا ه)ا) دوار 
اوت بنعلي بئر طم طم صفرو  31225 

صفرو املغرب.
السيد محمد تاغروثي عنوا ه)ا)  
أمينة  لال  حولسيم  تجزئة   11 رقم 

صفرو 31225 صفرو املغرب.
عنوا ه)ا)  حناونية  لسعد  السيد 
 1 املنصور   19 الشقة   8 ب  عمارة 

مكناس 52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد تاغروثي عنوا ه)ا)  
أمينة  لال  حولسيم  تجزئة   11 رقم 

صفرو 31225 صفرو املغرب
عنوا ه)ا)  حناونية  لسعد  السيد 
 1 املنصور   19 الشقة   8 ب  عمارة 

مكناس 52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 19 ماي 2221 

تحت رقم 2426.

629I

GROUPE ABCE

بوازري بنزاكور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GROUPE ABCE
124 مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 22222، الدار البيصاء 
املغرب

بوازري بنزاكور شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 ز قة 
مليلية اطلس  - 32232 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 وناور   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ادريس بنزاكور  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.522
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.522
هشام بنزاكور بتاريخ 25 وناور 2221.
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بنزاكور  عادل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.422
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.422
هشام بنزاكور بتاريخ 25 وناور 2221.
بنزاكور  احمد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.422
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.422
هشام بنزاكور بتاريخ 25 وناور 2221.
امين   محمد  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   1.422 بنزاكور 
أصل 1.422 حصة لفائدة  السيد )ة) 
هشام بنزاكور بتاريخ 25 وناور 2221.
مزياني  حياة  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.522
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.522
هشام بنزاكور بتاريخ 25 وناور 2221.
تفويت السيد )ة) سكينة بنزاكور 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.422
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.422
هشام بنزاكور بتاريخ 25 وناور 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
مارس   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 992.
612I

MYSK TRANSPORT

MYSK TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MYSK TRANSPORT
29 شارع عمرو بن العاص الطابق1 

رقم 28 طنجة ، 92222، طنجة 
املغرب

MYSK TRANSPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 
عمرو بن العاص الطابق1 رقم 28 - 

92222 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) مريم احسيسن 
 52 أصل  من  اجتماعية  حصة   12

محمد   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 
بلقاود بتاريخ 24 ماي 2221.

تفويت السيد )ة) مريم احسيسن 
 52 أصل  من  اجتماعية  حصة   22
محمد  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 
ماي   24 بتاريخ  احسيسن  سعيد 

.2221
تفويت السيد )ة) مريم احسيسن 
 52 أصل  من  اجتماعية  حصة   22
وونس  )ة)   السيد  لفائدة   حصة 

أخمليش بتاريخ 24 ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 243287.
611I

وين إكسبير

KM 15
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

وين إكسبير
25 ز قة عبد الكريم الدووري الدار 
البيضاء، 22122، الدار البيضاء 

املغرب
KM 15 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 147 شارع 
املقاومة اقامة AFA الطابق 2 الشقة 

22  - 22822 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
521125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.15
غرض الشركة بإوجاز : اي نشاط 

زراعي من اي  وع وخاصة ا تاج زيت 
الزيتون واملنتجات الزراعية االخرى 
والجبن  املائدة  وزيت  الليمون  مثل 

وغير دلك .
 147  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 الطابق   AFA شارع املقاومة اقامة 
الدارالبيضاء   22822  -   22 الشقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  القباج  جناة  السيدة 
 22822 آ فا  مرو يي  دي  ممر   4

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  القباج  جناة  السيدة 
 22822 آ فا  مرو يي  دي  ممر   4

لدارالبيضاء ملغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 32 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 776476.
612I

STE FIDUKARS SARL

STE OLAD DAALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL
 LOT DU CENTR OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE MAROC
STE OLAD DAALI  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قلعة 

مكو ة تينغر - 45822 تينغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8531
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2216 غشت   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OLAD DAALI

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

 ENTREP DE TRANSPORT DE

MARCHANDISE POUR AUTRUI

  NATIONAL ET

.INTENATIONAL

قلعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مكو ة تينغر - 45822 تينغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 62.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد معرو محمد :  322 حصة 

بقيمة 12 درهم للحصة .

322 حصة    : السيد معرو باسو 

بقيمة 12 درهم للحصة .

بقيمة   322  : السيد معرو محمد 

12 درهم.

بقيمة   322  : السيد معرو باسو 

12 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد معرو محمد عنوا ه)ا) اوت 

تنغير   45822 تينغر  امسمرير  اعمر 

املغرب.

اوت  السيد معرو باسو عنوا ه)ا) 

تنغير   45822 تينغر  امسمرير  اعمر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اوت  السيد معرو باسو عنوا ه)ا) 

تنغير   45822 تينغر  امسمرير  اعمر 

املغرب

السيد معرو محمد عنوا ه)ا) اوت 

تنغير   45822 تينغر  امسمرير  اعمر 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 25 شتنبر 

2216 تحت رقم 929.

613I
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 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

LUXURY TRAVEL TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

LUXURY TRAVEL TOURS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  

18درب بنسالم طالعة كبيرة فاس 

املدونة - 32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59229

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2221 أبريل   16 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 LUXURY TRAVEL الشريك الوحيد

 12.222 رأسمالها  مبلغ    TOURS

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  

فاس  كبيرة  طالعة  بنسالم  18درب 

املدونة - 32222 فاس املغرب  تيجة 

ل : توقف نشاط الشركة.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

درب بنسالم طالعة كبيرة فاس   18

مدونة فاس - 32222 فاس املغرب. 

و عين:

حمي  آوت  سعيد    السيد)ة) 
بنسالم  18درب  رقم   عنوا ه)ا)  و 

 32222 املدونة  فاس  كبيرة  طالعة 

فاس املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 21 ماي 2221 

تحت رقم 2473.
614I

شركة ابهوش للخدمات

CEMOS-CIMENT
إعالن متعدد القرارات

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب
CEMOS-CIMENT »شركة  

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الحي 

الجدود الز قة الرئيسة بدون رقم - - 
طرفاوة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18929
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 وناور   31 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :21 رقم  قرار 
تجدود املكتب اإلداري ملدة   - ماولي: 
 Petri Anteroالسيد سنوات:  ثالث 
العام)  املدور  )الرئيس   Karjalainen
إداري).   (  george LIoyd السيد:  و 

والسيد omar Bekri )إداري)
على  ونص  الذي   :22 رقم  قرار 
 HARRI MATTI ماولي: -تعيين السيد
TURPEINEN إداري جدود باملجلس 

اإلداري للشركة 
على  ونص  الذي   :23 رقم  قرار 
 PETRI تجدود والوة السيد   - ماولي: 
كرئيس   ANTERO KARJALAINEN
سنوات،   3 ملدة  مدور عام للشركة  
السيد  يشغل   ، التوضيح  أجل  من 
منصب   Petri Antero Karjalainen
للنظام  وفًقا  العام  املدور  الرئيس 
األسا�سي للشركة مع الحقوق الواردة 

في هذه املواد للمنصب.
على  ونص  الذي   :24 رقم  قرار 
ماولي: - وقرر االجتماع العام أن وتمتع 
اإلدارة  ملجلس  العام  املدور  الرئيس 
 CEMOS CIMENT SA لشركة 

واإلدارية  التوقيع  صالحيات  بجميع 
للشركة.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ونص  الذي   :43 رقم  بند 
وتم تعيين األشخاص التالية  ماولي: 
أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة ملدة 
 Petri  Antero السيد  ثالث سنوات: 
KARJALAINEN ، فنلندي الجنسية، 
مقيم بالعيون، الحامل لجواز السفر 
عمر  السيد  ؛   PB3053274 رقم 
بكري مغربي الجنسية مقيم بالرباط 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
 TURPEINEN ؛ السيد G12564 رقم
الجنسية  من   HARRI MATTI
حامل   ، بفلندا   ويقيم    ، الفنلندوة 
؛   PT6826217 رقم  السفر  جواز 
السيد جورج لويد ، أسترالي الجنسية 
لجواز  ،الحامل  أستراليا  في  مقيم   ،
...الباقي   N5225226«   السفر  رقم

دون تغيير 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2221 تحت رقم 1632/2221.
615I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE NASA
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE NASA DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السراغنة القدوم رقم 49 رياض 
السالم - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115333
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NASA DEVELOPPEMENT
مقاول   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة واشغال البناء.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رياض   49 رقم  القدوم  السراغنة 

السالم - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : بحوص  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
  : بوزروال  الناصر  عبد  السيد 
522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد بحوص عنوا ه)ا) ح 
م ش بلوك 12 رقم 7 42222 مراكش 

املغرب.
بوزروال  الناصر  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) دوار السراغنة القدوم رقم 

44 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد بحوص عنوا ه)ا) ح 
م ش بلوك 12 رقم 7 42222 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124447.
616I

FIDIS CONSEIL

 GROUPE DES INSTITUTS
EXCEL SITE 11 - PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDIS CONSEIL
 MASSIRA 1 LOT A N°493 2EME
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 RTAGE N°3 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 GROUPE DES INSTITUTS EXCEL
SITE 11 - PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عالل 
الفا�سي عمارة  رجس الطابق الرابع 
الشقة رقم D-5  ، مراكـش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
95885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2219 أبريل   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GROUPE DES INSTITUTS EXCEL

.SITE 11 - PRIVE
مدرسة    : غرض الشركة بإوجاز 

التكوين و التدريب املنهي.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عالل الفا�سي عمارة  رجس الطابق 
 - مراكـش   ،   D-5 الرابع الشقة رقم 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد محمد ابو البقاء 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ابو البقاء عنوا ه)ا) 
عين مزوارـ   55 تجزئة واسمينة رقم 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ابو البقاء عنوا ه)ا) 

عين مزوار   55 تجزئة واسمينة رقم 
مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   18 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2219 تحت رقم 3592.
617I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MR GOLDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
MR GOLDEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 112 

شارع لال أمينة م.ج الطابق رقم 6 
شقة رقم 23 - 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.62247
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 22 مارس  املؤرخ في 
MR GOLDEN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي 112 شارع لال أمينة 
 -  23 شقة رقم   6 م.ج الطابق رقم 
فاس املغرب  تيجة لتوقف   32222

النشاط.
و عين:

و  الغفولي  محمد   السيد)ة) 
 32222 فرنسا  باريس  عنوا ه)ا) 

باريس فرنسا كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 112 وفي   2221 مارس   22 بتاريخ 
 6 رقم  الطابق  م.ج  أمينة  لال  شارع 
شقة رقم 23 - 32222 فاس املغرب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 31 ماي 2221 

تحت رقم 2627/2221.
618I

GHIZLANE DOUBLANE

ZAHRAT EL FARAH
إعالن متعدد القرارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس ، 24222، الجدودة املغرب
ZAHRAT EL FARAH  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الغضبان محل رقم 99 موالي عبد 
هللا - - الجدودة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.14295

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   13 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

تفويت حصص 
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

تغيير الشكل القا وني للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

التقسيم الجدود للحصص
على  ونص  الذي   :  1 رقم  بند 
تغيير الشركة إلى شركة دات  ماولي: 
الشريك  دات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  االبتدائية بالجدودة  

2221 تحت رقم 26428.
619I

SOCIETE FIDAV SARL

STE SAOUD ADAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية ووجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

SOCIETE FIDAV SARL

ز قة السعدوين عمارة 13 شقة 3 
املدونة الجدودة ، 52222، مكناس 

املغرب
STE SAOUD ADAM »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: عمارة 

ب2 شقة 1 مكرر املنصور - 52222 
مكناس املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
ووجد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.34979
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2222 فبراور   13 في  املؤرخ 
 STE SAOUD إغالق فرع تابع لشركة
ADAM تسميته - والكائن عنوا ه في 
كراج رقم 7 طريق أكوراي املنصور - -  

مكناس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
ماي   27 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2627 .
622I

SOCIETE FIDAV SARL

PRODITRAX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

SOCIETE FIDAV SARL
ز قة السعدوين عمارة 13 شقة 3 

املدونة الجدودة ، 52222، مكناس 
املغرب

PRODITRAX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 28 تجزئة 
الزيتو ة موالي ادريس زرهون  - 

52222 مكناس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52569

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2221 أبريل   32 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»422.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
أو  حصص  قدوة  تقدوم    : طريق 
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عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   27 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2221 تحت رقم 2623.
621I

GHIZLANE DOUBLANE

 CHARIKAT EL FARAH
LILACHGHAL

إعالن متعدد القرارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس ، 24222، الجدودة املغرب

 CHARIKAT EL FARAH
LILACHGHAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الغضبان محل رقم 99 موالي عبد 
هللا - - الجدودة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.15613

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   13 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

تفويت حصص
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

تغيير مسير الشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

التقسيم الجدود للحصص
على  ونص  الذي   :15 رقم  بند 

ماولي: تعيين املسير الجدود للشركة
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   11 بتاريخ  االبتدائية بالجدودة  

2221 تحت رقم 26445.
622I

شركة ابهوش للخدمات

SOCIETE LAJE
إعالن متعدد القرارات

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب
SOCIETE LAJE »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع مكة 
عمارة الصالحي الطابق األول الشقة 

23  - - العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7567

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2229 أبريل   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :21 رقم  قرار 
اإلدارة  مجلس  إستقالة   - ماولي: 
الحسين  من:السيد  املتكون 
كاس.  العرو�سي.والسيد:محمد 

  Pierre WAYENBURG:والسيد
على  ونص  الذي   :22 رقم  قرار 
ماولي: -تعيين مجلس إدارة جدود مدة 
السيد  سنوات متكون من:   6 والوته 
والسيد:محمد  العرو�سي.  الحسين 

كاس. والسيد: أحمد بلحاج
على  ونص  الذي   :23 رقم  قرار 
ماولي: - إبراء ذمة كاملة ودون تحفظ 
للمدورين املستقيلين:  السيد الحسين 
كاس.  .والسيد:محمد  العرو�سي 

Pierre WAYENBURG:والسيد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :14 رقم  بند 
ماولي: تجدود مجلس اإلدارة ملدة ست 
أسماؤهم:  التالية  لألعضاء  سنوات 
السيد  العرو�سي  الحسين  السيد 
.... محمد اكاس السيد أحمد بلحاج 

الباقي بدون تغيير..
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1631/2221.
623I

شركة ابهوش للخدمات

SOCIETE LAJE
إعالن متعدد القرارات

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب

SOCIETE LAJE »شركة  املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع مكة 
عمارة الصالحي الطابق األول الشقة 

23 - - العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7567

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2215 تم اتخاذ  25 ووليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :21 رقم  قرار 
تمدود مدة صالحية مجلس   - ماولي: 
السيد الحسين  اإلدارة املتكون من: 
كاس.  محمد  والسيد:  العرو�سي. 
والسيد: أحمد بلحاج . ملدة 6 سنوات 

أخرى 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :14 رقم  بند 

ماولي: 
مجلس  صالحية  مدة  تمدود 
السيد الحسين  اإلدارة املتكون من: 
كاس.  محمد  والسيد:  العرو�سي. 
والسيد: أحمد بلحاج . ملدة 6 سنوات 

أخرى ... الباقي دون تغيير ..
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1631/2221.
624I

JIYAR JAOUAD

JIAR-IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

JIAR-IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الليمون 
814-2 الطابق األول بركان - 63322 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
JIAR-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER
الترويج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العقاري و البناوات
تجارة

أعمال أو إنشاءات متنوعة.
الليمون   : عنوان املقر االجتماعي 
2-814 الطابق األول بركان - 63322 

بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : السيد جيار محمد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   522   : رابح  جيار  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  محمد  جيار  السيد 
الشويحية  هللا  عبد  سيدي  دوار 

بركان 63252 بركان املغرب.
دوار  رابح عنوا ه)ا)  السيد جيار 
بركان   63252 بركان  الشويحية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  محمد  جيار  السيد 
الشويحية  هللا  عبد  سيدي  دوار 

بركان 63252 بركان املغرب
دوار  رابح عنوا ه)ا)  السيد جيار 
بركان   63252 بركان  الشويحية 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 292/2221.
625I
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FINGEST CONSEIL SARL

 GROUPE EL KAMILI LIL
IAMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 42222، 
مراكش املغرب

 GROUPE EL KAMILI LIL IAMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 139 

الطابق األول املحاميد 3 - .  مراكش  
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.GROUPE EL KAMILI LIL IAMAR

منعش   -  : غرض الشركة بإوجاز 
عقاري .

عنوان املقر االجتماعي : رقم 139 
3 - .  مراكش   الطابق األول املحاميد 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الكاملي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  الكاملي  محمد  السيد 
مراكش     .  3 املحاميد    139 رقم 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  الكاملي  محمد  السيد 
مراكش     .  3 املحاميد    139 رقم 

املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124386.
626I

شركة ابهوش للخدمات

CEMOS-CIMENT
إعالن متعدد القرارات

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب
CEMOS-CIMENT »شركة  

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الحي 

الجدود الز قة الرئيسة بدون رقم  
- - طرفاوة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18929
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2219 وو يو   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :21 رقم  قرار 
في  واحدة  حصة  -تفويت  ماولي: 
 HARRI MATTI السيد   ملك 
 GEORGE إلى السيد    TURPEINEN

 ALFRED LLOYD
على  ونص  الذي   :22 رقم  قرار 
 HARRIالسيد -إستقالة  ماولي: 
من منصبه     MATTI TURPEININ

باملكتب اإلداري
على  ونص  الذي   :23 رقم  قرار 
 GEORGE السيد  تعيين   - ماولي: 
 HARRI كمدور مكان السيد LLOYD
MATTI TURPEININ لفترة تمتد إلى 

غاوة شهر وو يو 2222 
على  ونص  الذي   :24 رقم  قرار 
اإلجتماعي  املقر  -تحويل  ماولي: 
الز قة  الجدود  الحي   : من  للشركة 

 : طرفاوة.إلى  رقم  بدون  الرئيسية 
شارع مكة حي موالي رشيد رقم 322 

العيون
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
رقم  هو:-  للشركة   االجتماعي  املقر 
رشيد  موالي  حي  مكة  شارع    322
ومكن  قله إلى أي مكان   4.2 العيون 
في  فس الجماعة  أو اإلقليم أو في اوة 
بقرار من مجلس  أو إقليم   جماعة  
القرار  هذا  تقدوم  ويجب   ، اإلدارة 
الجمعية  قبل  من  عليه  للتصدوق 
مكان  أي  وفي   ، املقبلة  االستثنائية 
آخر بموجب املداولة الجمعية العامة 
غير العادوة للمساهمين. ومكن إنشاء 
فروع أو وكاالت أو مكاتب للشركة في 
أي مكان وفي أي بلد بقرار من مجلس 

اإلدارة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2221 تحت رقم 1632/2221.
627I

ILYADO CONSULTING

 STE ASSURANCE
TAKADOUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER ETAGE (PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE ASSURANCE TAKADOUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 84 
الطابق االول رقم 1 شارع محمد 

الخامس  - 23222 بني مالل املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8583

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أبريل 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع   1 الطابق االول رقم   84 »رقم 

بني مالل   23222  - محمد الخامس  
شارع  حمدان  »اوالد  إلى  املغرب« 
الطابق االول رقم   25 الشابي اقامة 

2  - 23222 بني مالل  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
28 ماي  االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 

2221 تحت رقم 626.
628I

CES

DIGITALL PROCESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CES
 Al Jaazira Mall, 3ème étage,

 Bureau 11 El Jadida - Maroc ،
. 20000، EL JADIDA

DIGITALL PROCESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 144 

ز قة محمد سميحة اقامة جوهرة 
محمد سميحة الطابق 6 الرقم 35 - 

22222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIGITALL PROCESS
البرمجة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
 - الكمبيوتر  صيا ة  املعلوماتية 
األجهزة والبرامج - التجارة اإللكترو ية 
عنوان املقر االجتماعي : 144 ز قة 
محمد سميحة اقامة جوهرة محمد 
سميحة الطابق 6 الرقم 35 - 22222 
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الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عزيز سولدي :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  سولدي  عزيز  السيد 
فرنسا 95422 ار وفيل فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  سولدي  عزيز  السيد 
فرنسا 95422 ار وفيل فرنسا فرنسا

تم اإلوداع القا وني ب-  بتاريخ 12 
ماي 2221 تحت رقم 17711.

629I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 M.Y.A FRERES
 CONSTRUCTION
ميا فرير كونستروكسيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
 M.Y.A FRERES

CONSTRUCTION ميا فرير 
كونستروكسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي اقامه الصفا واملروه 
الطابق االر�سي رقم واحد - 93242 

تطوان  املغرب  
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29477
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M.Y.A : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

ميا   FRERES CONSTRUCTION

فرير كونستروكسيون.

االنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 
العقاري

مختلف اشغال البناء.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

واملروه  الصفا  اقامه  امللكي  الجيش 

 93242  - الطابق االر�سي رقم واحد 

تطوان  املغرب  .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد كز اي :  342 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .

السيد عد ان كز اي :  332 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .

السيد واسين كز اي :  332 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  كز اي  محمد  السيد 

شارع بورسعيد رقم 3 93242 تطوان 

املغرب  .

عنوا ه)ا)  كز اي  عد ان  السيد 

 93242  2 شارع بورسعيد ز قه رقم 

تطوان املغرب  .

عنوا ه)ا)  كز اي  واسين  السيد 

 93242  6 شارع بورسعيد ز قه رقم 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  كز اي  محمد  السيد 

شارع بورسعيد رقم 3 93242 تطوان 

املغرب

عنوا ه)ا)  كز اي  عد ان  السيد 

 93242  2 شارع بورسعيد ز قه رقم 

تطوان املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 1169.
632I

WINIUM Expertوينيوم إكسبير

BETTY PREMIEUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WINIUM Expertوينيوم إكسبير
رقم 12 مبنى تاشفين  هج يعقوب 
املريني جيليز، 42222، مراكش 

املغرب
Betty Premieum شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 عمارة 
تاشفين  هج يعقوب املريني جليز - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6256

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Betty  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Premieum
التطهير   : بإوجاز  الشركة  غرض 
االبعاد،تشجيراألشجار  الثالثي 
آليات  إستيراد  بالبساتين،  والعناوة 

العمل ومواد التطهير.
عنوان املقر االجتماعي : 12 عمارة 
 - جليز  املريني  يعقوب  تاشفين  هج 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : الداغستاني  ابتسام  السيدة 
122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
 : الداغستاني  ابتسام  السيدة 

122 بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الداغستاني  ابتسام  السيدة 
شارع عبد الحميد بن   58 عنوا ه)ا) 
الدار    22252 السبع  عين  باديس 

البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الداغستاني  ابتسام  السيدة 
58  شارع عبد الحميد بن  عنوا ه)ا) 
الدار    22252 السبع  عين  باديس 

البيضاء  املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   21 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124242.
631I

HASNAOUIA CONTROLE

STE EL GHALMA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
STE EL GHALMA TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
مبارك بئر الطالب سيدي قاسم - 

14222 سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28847
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GHALMA TRANS
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:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 
+  قل  الغير  لحساب  البضائع 

االشخاص + االشغال املختلفة .
عنوان املقر االجتماعي : دوار اوالد 
 - قاسم  سيدي  الطالب  بئر  مبارك 

14222 سيدي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مو�سى برادوة  :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : السيد اشرف الفضيلي  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  برادوة   مو�سى  السيد 
دوار اوالد مبارك بئر الطالب سيدي 

قاسم 14222 14222 املغرب.
السيد اشرف الفضيلي  عنوا ه)ا) 
مجمع سوال ج 3 ا وال 3 ط 3 رقم 75 

طنجة 14222 طنجة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  برادوة   مو�سى  السيد 
دوار اوالد مبارك بئر الطالب سيدي 

قاسم 14222 14222 املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

أبريل 2221 تحت رقم 28847.
632I

STE AGEFICO SARL

 ASKTI DISTRIBUTION DE
VOLAILLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 92222، طنجة املغرب
 ASKTI DISTRIBUTION DE

VOLAILLE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبو 
بكر الرازي إقامة إبراهيم رقم 12 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ASKTI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DISTRIBUTION DE VOLAILLE
و  تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

توزيع الدواجن.
عنوان املقر االجتماعي : شارع أبو 
 -  12 بكر الرازي إقامة إبراهيم رقم 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أسكتي أحمد :  122 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  أحمد  أسكتي  السيد 
تجزئة رياض اهال 2 القطعة رقم 727 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  أحمد  أسكتي  السيد 
تجزئة رياض اهال 2 القطعة رقم 727 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 243122.
633I

fidu ben

  SABLIERE DU TADLA
SABTA  SA

تعيين رئيس مجلس اإلدارة

fidu ben
85 ز قة موالي عبد هللا ، 25212، 

خريبكة اململكة املغربية
  SABLIERE DU TADLA  SABTA

SA  »شركة  املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 225 شارع 
محمد الخامس ص ب 112 بني مالل  

- - بني مالل  املغرب .
»تعيين رئيس مجلس اإلدارة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 51.
اإلداري   العام  الجمع  إطار  في   

املؤرخ في 12 ماي 2221
تقرر تعيين السيد قادري حساني  

محمد 
شركة  إدارة  ملجلس  رئيسا 
 SABLIERE DU TADLA  SABTA  SA

بتاريخ: 24 ماي 2221
له  املخولة  الصالحيات  وتتمثل 

فيما ولي: تسيير الشركة 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
28 ماي  االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 

2221 تحت رقم 623.
634I

GROUPE ABCE

TRACE SOFTWARE MAROC
إعالن متعدد القرارات

GROUPE ABCE
124 مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 22222، الدار البيصاء 
املغرب

 TRACE SOFTWARE MAROC
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 124 مكرر 

شارع عبد املومن الطابق الرابع - 
22222 الدار البيصاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.312227
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 مارس   32 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
التجاري  النشاط  توسيع  ماولي: 
بالطاقة  املتعلقة  الخدمات  باضافة 

الشمسية والنجاعة الطاقية
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
قبول استقالة السيد بيدرو خو�سي 
بويك دو و تعيين مكا ه السيد مهدي 
مارس   32 بويخف ابتداءا من تاريخ 

2221 وملدة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
البرامج  وتطوير  بيع  الشركة  هدف 
مجال  في  الخدمات   - املعلوماتية 
الطاقة املتجددة و  كرافيزم.  الرسم. 

النجاعة الطاقية 
على  ونص  الذي   :22 رقم  بند 
ماولي: تسير الشركة من طرف السيد 
اوتيان جون ماري مولي والسيد مهدي 

بويخف ملدة غير محدودة 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781452.
635I

compta jour

CINEMA MABROUKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

compta jour
  résidence Ali , imm B 2eme

 étage  appt A4 camp el ghoul ،
40000، Marrakech maroc

CINEMA MABROUKA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املدونة 
شارع باب كناو مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2575

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 وو يو   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ابو  ورثة  )ة)  السيد  تفويت 
1.397 حصة  فراس ورثة ابو فراس 
حصة   3.222 أصل  من  اجتماعية 
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ابو  الغني  عبد  )ة)  السيد  لفائدة  
فرا�سي بتاريخ 26 ماي 2221.

اللطيف  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   268 ابوفراس 
السيد  لفائدة   حصة   3.222 أصل 
 26 عبد الغني ابو فرا�سي بتاريخ  )ة) 

ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 6926.
636I

محمد معطى هللا

 STATION MANSOURI
IKHWANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

محمد معطى هللا
 RUE DE FES ETAGE 7 No 19 ,77

90000 ،، طنجة املغرب
 STATION MANSOURI

IKHWANE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
غدور الدفلة الطابق 1 رقم 1 طنجة 
مدشر شرااقة جماعة حجار ا حل 

92222 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.86789

العام  الجمع  بمقت�سى 
وو يو   22 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2221
درهم«   400.000,00« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   100.000,00« من  أي 
  : طريق  عن  درهم«   500.000,00«

تقدوم حصص  قدوة أو عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5289.
637I

JIYAR JAOUAD

ENAGRE-FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
ENAGRE-FOOD  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي مجموعة بير أ زران أحفير 

بركان - 63322 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ENAGRE-FOOD
التعبئة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
و  الفواكه  تكييف  و  ,التغليف 

الخضر
توزيع املواد الغذائية 

تجارة
تصدور واستيراد

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
أحفير  أ زران  بير  مجموعة  السفلي 

بركان - 63322 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 22.222   : لحسن  النكر  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  لحسن  النكر  السيد 
بركان  أحفير  أ زران  بير  مجموعة 

63322 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  لحسن  النكر  السيد 
بركان  أحفير  أ زران  بير  مجموعة 

63322 بركان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 331/2221.
638I

GREEN TWIGS

GREEN TWIGS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GREEN TWIGS
 AVENUE MERS SULTAN 26

 ETAGE 1 APPT 3 CASABLANCA
 CASABLANCA، 20450،
CASABLANCA MAROC

GREEN TWIGS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس سلطان الطابق1 شقة 3 الدار 
البيضاء - 22452 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
492787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وناور   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN TWIGS
غرض الشركة بإوجاز :  شراء وبيع 
املنتجات  جميع  وتصدور  واستيراد 
غير  املنتجات  وجميع  الغذائية 

الخاضعة للرقابة.
26 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
مرس سلطان الطابق1 شقة 3 الدار 
البيضاء  الدار   22452  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  رشيد دوى :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد رشيد دوى عنوا ه)ا) 
 58 املسجد ز قة واد ابي رقراق رقم 
الدار   27182 البيضاء  النواصر 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد رشيد دوى عنوا ه)ا) 
 58 املسجد ز قة واد ابي رقراق رقم 
الدار   27182 البيضاء  النواصر 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2221 تحت رقم 768362.

639I

azzouziabdelali

 SOCIETE PALAIS DE
SANDWICH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES MAROC

 SOCIETE PALAIS DE
SANDWICH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

األووبية رقم 6 مكتب 37 شارع عالل 
بن عبد هللا - 32222 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65891
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بمقت�سى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في 25 ماي 2221 تم  تحويل  
املقر االجتماعي الحالي للشركة من 
»عمارة األووبية رقم 6 مكتب 37 
شارع عالل بن عبد هللا - 32222 

فاس املغرب« إلى »تجزئة سينور 2 
قطعة 46 متجر رقم 6 ملعب الخيل 

- 32222 فاس  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2725.
642I

ACCOMPT CONSULTING

FAST COLIS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
FAST COLIS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 16ز قة ف 
11 تجزئة مسيردي وجدة - 62222 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37475
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FAST  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.COLIS TRANS
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع  يابة عن اآلخرين.
16ز قة   : املقر االجتماعي  عنوان 
 - وجدة  مسيردي  تجزئة   11 ف 

62222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 FAST COLIS TRANS الشركة 
درهم   122 بقيمة  حصة   :  1.222

للحصة .
 522  : معاوية  سفيان  السيد 

بقيمة 122 درهم.
السيد أسامة بنعودة : 522 بقيمة 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفيان معاوية عنوا ه)ا) 
طريق طاورت رقم 182 وجدة 62222 

وجدة املغرب.
عنوا ه)ا)  بنعودة  أسامة  السيد 
7 رقم  ضهر ملحلة تجزئة الوفاء ز قة 

26 وجدة 62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان معاوية عنوا ه)ا) 
 62222   182 رقم  طاورت  طريق 

وجدة املغرب
عنوا ه)ا)  بنعودة  أسامة  السيد 
7 رقم  ضهر ملحلة تجزئة الوفاء ز قة 

26  62222 وجدة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 2292.
641I

AQUACOMPTE

R FOX EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AQUACOMPTE
 N°74 RUE ZERHOUN N°4

 RESIDENCE KAWTAR ، 20140،
CASABLANCA MAROC

R FOX EVENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
شارع عبد املومن و ز قة سمية 

اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.324921

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2219 دجنبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جرار  واسين  )ة)  السيد  تفويت 
122 حصة اجتماعية من أصل 122 
حصة لفائدة  السيد )ة) عبد الصمد 

مودني بتاريخ 22 دجنبر 2219.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجنبر 2219 تحت رقم 724432.
642I

 شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدوة

FEZZOU FEDILITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 
بالرشيدوة

57 ز قة موالي عبد هللا بن علي الواد 
لحمر الرشيدوة الرشيدوة، 52222، 

الرشيدوة الرشيدوة
FEZZOU FEDILITE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كودوة 
دروى ارفود الرشيدوة  - 52222 

الرشيدوة  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14853
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FEZZOU FEDILITE
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة  -  بيع قطاع الغيار .
كودوة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 52222  - الرشيدوة   ارفود  دروى 
الرشيدوة  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد حموني عبد السالم  :  522 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد بن علي عبد هللا 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السالم   عبد  حموني  السيد 
عنوا ه)ا) قصر اوت احساون النيف 

تنغير 52452 تنغير  املغرب.
السيد بن علي عبد هللا عنوا ه)ا) 
زيز  مستقبل  تجزئة   17 الرقم 
الرشيدوة  52222 الرشيدوة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السالم   عبد  حموني  السيد 
عنوا ه)ا) قصر اوت احساون النيف 

تنغير 52452 تنغير املغرب
السيد بن علي عبد هللا عنوا ه)ا) 
زيز  مستقبل  تجزئة   17 الرقم 
الرشيدوة  52222 الرشيدوة  املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة  بتاريخ 12 ماي 
االستثمار  بمركز  رقم   تحت   2221

تحت رقم 218.
643I

multicomp

SM PRODUITS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

multicomp
 lot el houria 1 ere etage 7
 -mohammedia ، 20800،

mohammedia maroc
SM PRODUITS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي 125 حي الداخلة املحمدوة 

28222 املحمدوة املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15237
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2221 تقرر حل  12 فبراور  املؤرخ في 
 SM شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  مبلغ    PRODUITS SARL
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
حي   125 السفلي  الطابق  اإلجتماعي 
املحمدوة   28222 الداخلة املحمدوة 

املغرب  تيجة ل : ال ووجد شغل.
و حدد مقر التصفية ب الطابق 
حي الداخلة املحمدوة   125 السفلي 

28222 املحمدوة املغرب. 
و عين:

و  النجاري  سناء    السيد)ة) 
د  منطقة  الشباب  اقامة  عنوا ه)ا) 
ع س الدار البيضاء   9 رقم   2 عمارة 
املغرب  البيضاء  الدار   22822

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الطابق   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

السفلي 125 حي الداخلة
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائية 

مارس 2221 تحت رقم 822.
644I

اءتما ية عبد الرحيم

BOILOMARI Sarl
إعالن متعدد القرارات

اءتما ية عبد الرحيم
ز قة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 15222، الخميسات املغرب
BOILOMARI Sarl »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الرقم 46 
مكرر تجزئة الباستين 1 الخميسات 

- 15222 الخميسات املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27945

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   17 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
ونص  الذي   :21 رقم  قرار 
مال  رأس  من  الرفع  ماولي:  على 
من  حصة   3222 ،بإضافة  الشركة 
درهم   122 بمقدار  الشركاء  طرف 
املال   راس  ليصبح  الواحدة  للحصة 

4222222.22درهم
على  ونص  الذي   :22 رقم  قرار 
الشركة  هدف  من  التقليص  ماولي: 
الجزئي على مهنة  بالتشطيب  وذلك 

.بائع املواد الغذائية بنصف الجملة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :22 رقم  بند 
22 حيث  إعادة صياغة البنذ  ماولي: 
تم التقليص من هدف الشركة وذلك 
.بائع  مهنة  على  الجزئي  بالتشطيب 

املواد الغذائية بنصف الجملة
على  ونص  الذي   :26 رقم  بند 
ماولي: إضافة 3222 حصة إجتماعية 
ليصبح املجموع 4222 حصة بمقدار 

122 درهم للحصة الواحدة
على  ونص  الذي   :26 رقم  بند 
الشركة  مال  رأس  من  الرفع  ماولي: 

ليصبح 422222.22 درهم
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 243.
645I

global finance and management sarl au

 CIVIL ENGENEERING FAÏD
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 global finance and management
sarl au

الفردوس GH 17 عمارة 195 رقم 4 
االلفة الحي الحسني ، 22222، الدار 

البيضاء املغرب
 Civil Engeneering Faïd SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مرجا ة 
379 الراشيدوة 3 العالية  - 28832  

املحمدوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27913
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Civil  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Engeneering Faïd SARL
اإلنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري.
مرجا ة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
  28832  - 3 العالية   379 الراشيدوة 

املحمدوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحبيب  ابوالفيض  السيد 
  15 شقة  بلو  مون  شارع  عنوا ه)ا) 

QC J8Z1 J4  كا يطو كندا.
ووسف   ابوالفيض  السيد 
  28812 القدس  حي   486 عنوا ه)ا) 

املحمدوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحبيب  ابوالفيض  السيد 
 15 شقة  بلو  مون  شارع  عنوا ه)ا) 

QCJ8Z1 J4  كا يطو كندا
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية باملحمدوة  بتاريخ 26 أبريل 

2221 تحت رقم 1229.
646I

STE SMART TAX & AUDIT

STE MAROLABTEK
إعالن متعدد القرارات

STE SMART TAX & AUDIT
 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL
 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME ETG N°8، 20610،
CASABLANCA MAROC

STE MAROLABTEK »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 12 
ز قة الحرية الطابق 3 الشقة 5  - 

22122 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.417429

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   26 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
تحويل املقر االجتماعي الى 124 شارع 

مرس السلطان الدار البيضاء.
على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  نشاط  توسيع  ماولي: 
ليشمل شراء وبيع وتسويق واستيراد 
الغذائية  املكمالت  وتوزيع  وتصدور 
املغرب  في  التجميل  ومستحضرات 

وفي الخارج.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :3 رقم  بند 
الشركة  نشاط  توسيع  ماولي: 
ليشمل شراء وبيع وتسويق واستيراد 
الغذائية  املكمالت  وتوزيع  وتصدور 
املغرب  في  التجميل  ومستحضرات 

وفي الخارج.
بند رقم 5: الذي ونص على ماولي: 
مرس  شارع   124  : االجتماعي  املقر 

السلطان الدار البيضاء.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781125.
647I

ABK CONSULTING

ATELIER HORIZON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABK CONSULTING
 23RUE OUED DARAA APPT 4
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 AGDAL RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

ATELIER HORIZON شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 27 ز قة 

واد فاس شقة رقم 1 اكدال الرباط - 
12292 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
152565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATELIER HORIZON
ورشة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
والتخطيط  املعمارية  الهندسة 

الحضري.
ز قة   27  : عنوان املقر االجتماعي 
واد فاس شقة رقم 1 اكدال الرباط - 

12292 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
السيد حسن معزيوي  :  12.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 12222  :  السيد حسن معزيوي  

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  السيد حسن معزيوي  
27 ز قة واد فاس شقة رقم 1 اكدال 

الرباط 12292 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  السيد حسن معزيوي  
27 ز قة واد فاس شقة رقم 1 اكدال 

الرباط 12292 الرباط املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 115231.
648I

JUMEAU IMPORT EXPORT

JUMEAU IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JUMEAU IMPORT EXPORT
حي القدس ، 35322، تاهلة املغرب
 JUMEAU IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس  
- 35322 تاهلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JUMEAU IMPORT EXPORT
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 IMPORTATEUR APPAREILS

ELECTROMENAGERS
 EXPORTATEUR DE

.LEGUMES
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

القدس  - 35322 تاهلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد محمد االدري�سي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد االدري�سي عنوا ه)ا) 
حي القدس  35322 تاهلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد االدري�سي عنوا ه)ا) 
حي القدس  35322 تاهلة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2221 تحت رقم 196.
649I

MH CONSEIL

TECHNIMETAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM
 F 1ER ETG AIN HARROUDA،
28630، mohammedia MAROC

TECHNIMETAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي درب 
شباب أ رقم 188 املحمدوة - 28632 

املحمدوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19635
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2217 فبراور   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECHNIMETAL
غرض الشركة بإوجاز : اإلنشاءات 

املعد ية.
درب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شباب أ رقم 188 املحمدوة - 28632 

املحمدوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : السيد حميد عرافي 
بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد محمد بوراس :  522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)   عرافي  حميد  السيد 
املحمدوة    41 رقم   24 ز قة   يكوال 

28632 املحمدوة املغرب.
عنوا ه)ا)  بوراس  محمد  السيد 

املحمدوة 28632 املحمدوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)   عرافي  حميد  السيد 
املحمدوة    41 رقم   24 ز قة   يكوال 

28632 املحمدوة املغرب
عنوا ه)ا)  بوراس  محمد  السيد 

املحمدوة 28632 املحمدوة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائية 

مارس 2217 تحت رقم 482.
652I

CANOCAF SARL

LACLIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
LACLIM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
بوطيب سكتور ا - 62222 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
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مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LACLIM
 /  1  : بإوجاز  الشركة  غرض 
تاجر وتركيب   /  2 استيراد وتصدور 

مكيفات.
: حي اوالد  عنوان املقر االجتماعي 
الناظور   62222  - بوطيب سكتور ا 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد البوطيبي هشام 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البوطيبي هشام عنوا ه)ا) 
دوار افرح بني شيكر 62322 الناظور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البوطيبي هشام عنوا ه)ا) 
دوار افرح بني شيكر 62322 الناظور 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2221 تحت رقم 1296.
651I

ACCURCONSULTING

NATIO BUS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA املغرب

NATIO BUS SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 312 

حي الجدود م ش ف خريبكة - 
25222 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NATIO BUS SARL AU
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
والنقل  الغير  لحساب  الشخ�سي 
النقل  و  الغير  لحساب  املدر�سي 

السياحي.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - 312 حي الجدود م ش ف خريبكة 

25222 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  ورالدون لعراش :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ورالدون لعراش عنوا ه)ا) 
 25222 حي الجدود م ش ف     312

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ورالدون لعراش عنوا ه)ا) 
 25222 حي الجدود م ش ف     312

خريبكة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
22 وو يو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2221 تحت رقم 268.
652I

ahalli moussa

BOULANGERIE ALINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ahalli moussa
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 ، 

62222، الناظور املغرب
BOULANGERIE ALINE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السكة 
الحدودوة محج محمد الخامس بني 

ا صار - 62252 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOULANGERIE ALINE
 (1  : بإوجاز  الشركة  غرض 

BOULANGER ALINE
.PATISSERIE (2

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
محمد  محج  الحدودوة  السكة 
الخامس بني ا صار - 62252 الناظور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الحكيم  عبد  بوقيشو  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

 : الحكيم  عبد  بوقيشو  السيد 

1222 بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الحكيم  عبد  بوقيشو  السيد 

ا صار   بني  ارطابة  حي  عنوا ه)ا) 

62252 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحكيم  عبد  بوقيشو  السيد 

ا صار   بني  ارطابة  حي  عنوا ه)ا) 

62252 الناظور املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   22 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2221 تحت رقم 1212.

653I

MH CONSEIL

TECNIMETAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

MH CONSEIL

 LOT VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER ETG AIN HARROUDA،

28630، mohammedia MAROC

TECNIMETAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي درب 

شباب أ رقم 188 املحمدوة - 28632 

املحمدوة املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2147

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 دجنبر 2217 تم حذف 

األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :

تجارة 

ميكا يكي إصالح

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائية 

دجنبر 2217 تحت رقم 1821.

654I
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ACCOMPT CONSULTING

 BOUAZZAOUI GLASS BER 
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
 BOUAZZAOUI GLASS BER 

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 ز قة 
17 تجزئة كارسينتي فيالج طوبا 
وجدة  - 62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BOUAZZAOUI GLASS BER

.TRAVAUX
بيع   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

الزجاج 
- النجارة العامة

- أعمال مختلفة.
ز قة   12  : عنوان املقر االجتماعي 
17 تجزئة كارسينتي فيالج طوبا وجدة  

- 62222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 bouazzaoui glass ber  الشركة
travaux :  1.000 حصة بقيمة 122 

درهم للحصة .
 1222  : رشيد  عزاوي  بو  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بو عزاوي رشيد عنوا ه)ا) 
السعادة  حي   28 رقم  املضيق  ز قة 

بركان 62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بو عزاوي رشيد عنوا ه)ا) 
السعادة  حي   28 رقم  املضيق  ز قة 

بركان 62222 وجدة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   27 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 1962.
655I

CABINET KHACHIM

PRINT EFFECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
PRINT EFFECT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 34 
ز قة زمزم محل رقم 21 إقامة زمزم  

- 14222 القنيطرة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PRINT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
.EFFECT

أعمال   -  : غرض الشركة بإوجاز 
الطباعة واإلعالن

وأعمال  العامة  لوازم   بيع   -
متنوعة

-اإلستيراد وتصدور.
 34 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
إقامة زمزم    21 ز قة زمزم محل رقم 

- 14222 القنيطرة  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ايشرماض  وونس  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
وونس   ايشرماض   السيد 
عنوا ه)ا)  جون بابتيست بئر الرامي 

رقم 96 14222 القنيطرة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
وونس   ايشرماض   السيد 
عنوا ه)ا)  جون بابتيست بئر الرامي 

رقم 96 14222 القنيطرة  املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 27 وو يو 

2221 تحت رقم 82896.
656I

FINCOSA MARRAKECH

SUDERIS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 182 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 
املغرب

SUDERIS PROMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 12 الطابق االول شارع يعقوب 

املريني  جليز - 42222 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83235

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2221 أبريل   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد  )ة)  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   322 الدحموني 

322 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

أبريل   16 بتاريخ  الحيوني  احمد  )ة) 

.2221

تفويت السيد )ة) الحسين بالغ 52 

حصة اجتماعية من أصل 52 حصة 

الحيوني  احمد  )ة)  السيد  لفائدة  

بتاريخ 16 أبريل 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

ماي   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124414.

657I

FINCOSA MARRAKECH

SUDERIS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القا وني للشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 182 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب

SUDERIS PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي مكتب 

رقم 12 الطابق االول شارع يعقوب 

املريني  جليز - 42222 مراكش .

تحويل الشكل القا وني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83235

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2221 تم تحويل  16 أبريل  املؤرخ في 

الشكل القا وني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
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باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124414.
658I

رواد ستروم لدعم املدر�سي و اللغات و التكوين

رواد ستروم لدعم املدر�سي و 
اللغات و التكوين

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

رواد ستروم لدعم املدر�سي و اللغات 
و التكوين

العمارة 126 الشقة 3  شارع موالي 
ادريس األول املسيرة 1 تمارة، 

12222، تمارة املغرب
رواد ستروم لدعم املدر�سي و اللغات 

و التكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي ادريس االول مسيرة 1 تمارة  
العمارة 126 الشقة 3 12222 تمارة  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113274

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2219 29  و بر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
رواد   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
و  اللغات  و  املدر�سي  لدعم  ستروم 

التكوين.
الدعم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املدر�سي و اللغات و التكوين .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تمارة    1 ادريس االول مسيرة  موالي 
3 12222 تمارة   126 الشقة  العمارة 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 62.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  مهادة   حمزة  السيد 
تمارة   152 رقم  الغربي  باملكي  دوار 

12222 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  مهادة   حمزة  السيد 
تمارة   152 رقم  الغربي  باملكي  دوار 

12222 تمارة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
فبراور   12 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2221 تحت رقم 124.

659I

FINCOSA MARRAKECH

SUDERIS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 182 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 
املغرب

SUDERIS PROMO  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 12 الطابق االول شارع يعقوب 

املريني  جليز - 42222 مراكش 
املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83235
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2221 أبريل   16 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 

الحيوني احمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124414.

662I

FIDULONIA

DANVEL CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA
 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
DANVEL CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخراز رقم 422 تطوان - 

93222 تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25313

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رضا  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   52 كرون 
السيد  لفائدة   حصة   122 أصل 
ماي   27 كرون بتاريخ  املصطفى   )ة) 

.2221
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
ماي   24 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 1177.
661I

ابحار للبحث و التطوير

   SOMASEC GARDIENNAGE
 سوماسيك كردوناج

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ابحار للبحث و التطوير
رقم 35 حي البهجة ، 42123، 

مراكش املغرب
 ***   SOMASEC GARDIENNAGE

سوماسيك كردوناج شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار لعظم 
الشويطر الويدان مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

125127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القا ون   2222 مارس   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ***   SOMASEC GARDIENNAGE

سوماسيك كردوناج.

االمن   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الخاص و الحراسة.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - مراكش  الويدان  الشويطر  لعظم 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد عاصم حمادي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عاصم حمادي عنوا ه)ا) 

الويدان  الشويطر  لعظم  دوار 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عاصم حمادي عنوا ه)ا) 

الويدان  الشويطر  لعظم  دوار 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ووليوز   21 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 114353.

662I
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 يج كونسولتين

حسائن الجغاوي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 يج كونسولتين
االدريسية طنجة، 92232، طنجة 

املغرب
حسائن الجغاوي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة ز قة 
غزوة الخندق طنجة 92232 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

92159
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

حسائن الجغاوي.
االنشطة   : غرض الشركة بإوجاز 

البحرية.
طنجة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 92232 طنجة  الخندق  غزوة  ز قة 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : الجغاوي سفيان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : حمزة  الجغاوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الجغاوي سفيان عنوا ه)ا) 

طنجة 92232 طنجة املغرب.
السيد الجغاوي حمزة عنوا ه)ا) 

طنجة 92232 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الجغاوي سفيان عنوا ه)ا) 

طنجة 92232 طنجة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ووليوز   23 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2218 تحت رقم 4377.

663I

JIYAR JAOUAD

ITQAN SOFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

ITQAN SOFT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 86 

ز قة سيدي حمد أبركان حي الداخلة 

بركان - 63322   بركان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5221

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2221 ماي   23 في  املؤرخ 

ITQAN SOFT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي رقم 86 ز قة سيدي 

 - بركان  الداخلة  حي  أبركان  حمد 

63322   بركان املغرب  تيجة النعدام 

النشاط.

و عين:

و  وزيدي  عمران   السيد)ة) 
حي  تونس  ز قة   8 رقم  عنوا ه)ا) 

السالم سيدي سليمان بركان 63322 

بركان املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 86 رقم  وفي   2221 ماي   23 بتاريخ 

ز قة سيدي حمد أبركان حي الداخلة 

بركان - 63322 بركان املغرب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 316/2221.

664I

JIYAR JAOUAD

MK GOLD CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
MK GOLD CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : ز قة 
كتبية رقم 14 بوكرعة بركان - 

63322 بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6183

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
 MK املؤرخ في 23 ماي 2221 تقرر حل
شركة ذات مسؤولية   GOLD CAR
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي ز قة كتبية رقم 14 
بوكرعة بركان - 63322 بركان املغرب 

 تيجة النعدام النشاط.
و عين:

و  قاسمي   محمد   السيد)ة) 
محمد  شارع   22 رقم  عنوا ه)ا) 
الخامس حي 21 أكليم بركان 63252 

بركان املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 23 ماي 2221 وفي ز قة كتبية 
 63322  - بركان  بوكرعة   14 رقم 

بركان املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 315/2221.

665I

FISCALITY CONSULTING CENTER

BIO PISCINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
BIO PISCINE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد 6 ، إقامة مريم ، مبنى رقم 4 
، شقة 22 ، الطابق األول ، مراكش - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   32
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PISCINE
:  - أشغال   غرض الشركة بإوجاز 
أحواض  مختلفة)  أشغال  و  البناء 

السباحة.....الخ).
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 4 ، مبنى رقم  ، إقامة مريم   6 محمد 
، شقة 22 ، الطابق األول ، مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد احمد بوطبيبة  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  السيد احمد بوطبيبة  
عين اوطي الزهور 1 رقم 631 النخيل 
مراكش   42222 مراكش  الشمالي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الزولي عنوا ه)ا)   اومان   السيدة 
رقم 632  الزهور 1 عين اوطي النخيل 
مراكش   42222 مراكش  الشمالي 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124591.
666I

FISCALITY CONSULTING CENTER

S.R.H.O CAR
إعالن متعدد القرارات

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
S.R.H.O CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: املسيرة 2 
تجزئة عنبر 1 رقم ز/86 مراكش  - 

42222 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.112389

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :21 رقم  قرار 
)822)حصة  ثما مائة  تفويت  ماولي: 
للحصة  مائة)122)درهم  بقيمة 
كان  رباع سعد  السيد  الواحدة من 
 ’  S.R.H.O CAR’ شركة  في  وملكها 

لفائدة السيد رباع فوزي. 
على  ونص  الذي   :22 رقم  قرار 

تغيرت  الحصص  بيع  بعد  ماولي:  
ذات  شركة  من  تلقائيا  الشركة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسئولية 
املسؤولية  ذات  شركة  الى  الوحيد 

املحدودة. 
على  ونص  الذي   :23 رقم  قرار 
تعيين مسير جدود للشركة في  ماولي: 
شخص السيد رباع فوزي بدال من 

السيد رباع سعد.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :21 رقم  بند 
ماولي: تغيير الشكل القا وني للشركة 

.
على  ونص  الذي   :22 رقم  بند 

ماولي: تفويت الحصص.
على  ونص  الذي   :23 رقم  بند 

ماولي: تعيين مسير جدود للشركة .
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124723.
667I

FCCA ATLAS

 بيا فينو سمي بوبيناج
 وخدمات متعددة

 BIENVENUE SMI 
 BOBINAGE ET MULTI

SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FCCA ATLAS
 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA
 IMM 89,1ER EATGE APPT N°5 ،
40000، MARRAKECH MAROC
 بيا فينو سمي بوبيناج وخدمات 

 BIENVENUE SMI متعددة
  BOBINAGE ET MULTI SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تعاو ية 
سيدي الظاهر سعادة مراكش - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
وخدمات  بوبيناج  سمي  بيا فينو 
 BIENVENUE SMI متعددة 

. BOBINAGE ET MULTI SERVICE
ورشة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اصالح املولدات واملضخات
تعاو ية   : املقر االجتماعي  عنوان 
 - مراكش  سعادة  الظاهر  سيدي 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : بنعباد السعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بنعباد السعيد عنوا ه)ا)  السيد 
سعادة  الظاهر  سيدي  تعاو ية 

مراكش 42222 مراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بنعباد السعيد عنوا ه)ا)  السيد 
سعادة  الظاهر  سيدي  تعاو ية 

مراكش 42222 مراكش املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124622.
668I

WINIUM Expertوينيوم إكسبير

MY CREATIVITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WINIUM Expertوينيوم إكسبير
رقم 12 مبنى تاشفين  هج يعقوب 
املريني جيليز، 42222، مراكش 

املغرب
MY CREATIVITY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ارزيقية 
3 مستودع بالطابق التحت األر�سي 
 هج عالل الفا�سي - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CREATIVITY
غرض الشركة بإوجاز : بيع وشراء 

األقمشة إستيراد وتصدور.
ارزيقية   : عنوان املقر االجتماعي 
مستودع بالطابق التحت األر�سي   3
مراكش   42222  -  هج عالل الفا�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أووب حومية :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد أووب حومية : 122 بقيمة 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  حومية  أووب  السيد 
 42222 تجزئة الصنوبر إزدهار   346

مراكش املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  حومية  أووب  السيد 
346  تجزئة الصنوبر إزدهار 42222 

مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   17 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124246.
669I

RL CONSULTING

 SOCIÉTÉ DIFFUSION
 MOTOCYCLE

»AUTOMOBILE  »DMA
إعالن متعدد القرارات

RL CONSULTING
 BD AL MASSIRA AL 28

 KHADRA 4EME ETAGE ،
20100، CASABLANCA MAROC

 SOCIÉTÉ DIFFUSION
  MOTOCYCLE AUTOMOBILE
DMA«« »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
 RUE 12 :وعنوان مقرها االجتماعي
 DU SOLDAT ARMAND TAIEB

 10 RUE DU SOLDAT ARMAND
TAIEB 20590 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.24221

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2222 تم اتخاذ  31 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
املساهمة  العامة  الجمعية  تالحظ 
في   DMA شركة  شركاء  قدمها  التي 
 PGM لشركة   2222 ديسمبر   32
من األسهم اململوكة لهم في رأس مال 

 DMA الشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي:  
ثما ية  بمبلغ  املال  رأس  تحدود  تم 
وهو   ، درهم   (8،000،000( مالوين 
 (10،000( آالف  عشرة  إلى  مقسم 

درهم   (822( سهم بقيمة ثمان مئة 

مرقمة   ، مدفوعة بالكامل   ، للسهم 

كما  موزعة.   ،  10،000 إلى   1 من 

 PERFORMANCE لشركة   - ولي: 

GROUPE MAROC »PGM« تسعة 
تسعون  و  وسبعة  وتسعمائة  آالف 

سهًما 9.997 مرقمة من 1 إلى 9.997  

 23 ثالثة  سماللي  عمر  للسيد   -

أسهم  مرقمة من 9.998 إلى 12.222 

املجموع . 10،000   

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 777811.

672I

Aziz DJEBLI COMPTABLE  

 AOULAD AABA

MATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Aziz DJEBLI COMPTABLE

 Residence Noha immeuble

 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc

 AOULAD AABA MATERIAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول 64 درب الحجار  - 24222 

الجدودة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17425

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2221 أبريل   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبدالرحيم  )ة)  السيد  تفويت 

522 حصة اجتماعية من أصل  عابا 

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.222

حسن عابا بتاريخ 22 أبريل 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

االبتدائية بالجدودة  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 26516.

671I

MANAGEX

ISMAILI CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MANAGEX
رقم 35 ز قة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 62322، بركان املغرب
ISMAILI CASH  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 178 
سكنى املالك الواقعة بشارع العيون 
حي املقاومة  - 63322 بركان  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ISMAILI CASH
تحويل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االموال 
الكهرباء  فواتير  و  الضرائب  اداء 

. ...
عنوان املقر االجتماعي : رقم 178 
سكنى املالك الواقعة بشارع العيون 
حي املقاومة  - 63322 بركان  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 952   : السيد اسماعيلي فيصل  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 52   : محمد   اسماعيلي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
فيصل   اسماعيلي  السيد 
اوت حي   22 ز قة   99 رقم  عنوا ه)ا) 

الحسني  63322 بركان  املغرب .
محمد   اسماعيلي  السيد 

اوت حي   22 ز قة   99 رقم  عنوا ه)ا) 
الحسني  63322 بركان  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

فيصل   اسماعيلي  السيد 
اوت حي   22 ز قة   99 رقم  عنوا ه)ا) 

الحسني  63322 بركان  املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 296/2221.
672I

MANAGEX

ELWIFAK CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MANAGEX
رقم 35 ز قة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 62322، بركان املغرب
ELWIFAK CASH  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 142 
ز قة املنزل حي العيون  - 63222 

بركان  املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6561

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 فبراور   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ملوك   فوزي   )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من أصل   12.222
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   22.222
محمد  ملوك  بتاريخ 24 شتنبر 2222.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
ماي   21 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 282/2221.
673I

MANAGEX

ELWIFAK CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

MANAGEX
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رقم 35 ز قة الشهداء حي الحسني 
بركان ، 62322، بركان املغرب

ELWIFAK CASH   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 142 
ز قة املنزل حي العيون - 63222 

بركان املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6561

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2221 12 فبراور  املؤرخ في 
مسير جدود للشركة السيد)ة) ملوك 

حسن   كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   21 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 282/2221.
674I

دادي واصل

ESPALMADERO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دادي واصل
شارع السلطان موالي ووسف 

رقم 12 - ص ب 328 ، 32222، 
الحسيمة املغرب

ESPALMADERO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اجدور 
العليا - اجدور - 35252 الحسيمة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3395
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESPALMADERO

1) سكن   : غرض الشركة بإوجاز 
سياحي.

2) مطعم.
3) مقهى.

اجدور   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحسيمة   35252  - اجدور   - العليا 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 182   : ابراهيم  الكوطة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 182   : اووب  الخطابي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 162   : السيد الفاطمي عزالدون 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 162   : اومان  بنتهامي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 82   : محمد  بونعيجة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة بنتهامي أسماء :  82 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 82   : السيد املرابط عبد السالم 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
42 حصة    : السيد الجاي سهيل 

بقيمة 122 درهم للحصة .
  : السيدة ووسفي فاطمة الزهراء 
42 حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الكوطة ابراهيم  عنوا ه)ا) 
 35252 العليا-أجدور  أجدور  حي 

الحسيمة املغرب.
عنوا ه)ا)  أووب  الخطابي  السيد 
21 شارع عبد الكريم الخطابي مركز 

املدونة 32222 الحسيمة املغرب.
عزالدون  الفاطمي  السيد 
عنوا ه)ا) ز قة االمام السهيلي عمارة 
11 الطابقة 4 رقم 13 92221 طنجة 

املغرب.
عنوا ه)ا)  السيدة بنتهامي اومان  
قطاع 4 بلوك هاء رقم 12 حي الرياض  

12122 الرباط املغرب.
السيد بونعيجة محمد عنوا ه)ا) 
 35252 العليا-أجدور  أجدور  حي 

الحسيمة املغرب.
عنوا ه)ا)  السيدة بنتهامي أسماء 
حي   6 رقم  الفالح  اقامة   14 قطاع 

الرياض 12122 الرباط املغرب.
السالم   عبد  املرابط  السيد 
البكاي  امبارك  ز قة   54 عنوا ه)ا) 

32222 الحسيمة املغرب.
عنوا ه)ا)  سهيل  الجاي  السيد 
العمارة   1 الكرز  اال دلس  رياض 
 12122 الرياض  حي   15 الشقة   47

الرباط املغرب.
الزهراء  فاطمة  ووسفي  السيدة 
 1 الكرز  اال دلس  رياض  عنوا ه)ا) 
الرياض  حي   15 الشقة   47 العمارة 

12122 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الكوطة ابراهيم عنوا ه)ا) 
 35252 العليا-أجدور  أجدور  حي 

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 592.
675I

MANAGEX

ELWIFAK CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القا وني للشركة

MANAGEX
رقم 35 ز قة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 62322، بركان املغرب
ELWIFAK CASH  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي رقم 142 
ز قة املنزل حي العيون - 63322 

بركان .
تحويل الشكل القا وني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6561

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 فبراور 2221 تم تحويل 
الشكل القا وني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 
املحدودة«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   21 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 282/2221.
676I

WINIUM Expertوينيوم إكسبير

HAK DRESSING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WINIUM Expertوينيوم إكسبير
رقم 12 مبنى تاشفين  هج يعقوب 
املريني جيليز، 42222، مراكش 

املغرب
HAK DRESSING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 عمارة 
تاشفين  هج يعقوب املريني جليز - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4122

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAK  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DRESSING
التسويق   : غرض الشركة بإوجاز 

الشبكي، وسيط تجاري.
عنوان املقر االجتماعي : 12 عمارة 
 - جليز  املريني  يعقوب  تاشفين  هج 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 122   : عدي  حكيم  أدا  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122  : عدي  حكيم  أدا  السيد   
بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أدا حكيم عدي عنوا ه)ا) 
مرساول    13221 شارع كوريول    77

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أدا حكيم عدي عنوا ه)ا) 
مرساول    13221 شارع كوريول    77

فرنسا
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 122557.
677I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

 HYPER PROFAST
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-24 ز قة جبل طارق، إقامة جبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 
92222، طنجة املغرب

 HYPER PROFAST TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي  جيبة 
ز قة 88 رقم 11 الطابق االر�سي - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYPER PROFAST TRANSPORT
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
و  الوطني  و  الصعيد  على  الطرقي 

الدولي الخاص بنقل البضائع
تصدور و استيراد.

عنوان املقر االجتماعي : حي  جيبة 
 - االر�سي  الطابق   11 رقم   88 ز قة 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد القندو�سي عادل 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد القندو�سي عادل عنوا ه)ا) 
 33 مجمع السالم طريق اشكار فيال 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد القندو�سي عادل عنوا ه)ا) 
 33 مجمع السالم طريق اشكار فيال 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242332.
678I

SOUHAL CONSULTING

TWEE JIN
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

TWEE JIN
قي  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
 TWEE JIN أعطى   2222 26  و بر 
 9869 التجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن 
مكرر شارع االمير موالي   81 ب رقم 
رشيد جليز - 42222 مراكش املغرب 
 POISSONNERIE LES لفائدة 

DEUX MERS  ملدة 5 سنة تبتدئ من 
21 وناور 2221 و تنتهي في 31 دجنبر 
قيمته  شهري  مبلغ  مقابل   2225

22.222 درهم.
679I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

AUB LOGISTIC SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-24 ز قة جبل طارق، إقامة جبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 
92222، طنجة املغرب

 AUB LOGISTIC SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي  جيبة 
ز قة رقم 88 ؤقم 11 الطابق االر�سي  

- 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOGISTIC SOLUTION
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الخاص  الدولي  و  الوطني  الطرقي 

بنقل البضائع
تصدور و استيراد.

عنوان املقر االجتماعي : حي  جيبة 
ز قة رقم 88 ؤقم 11 الطابق االر�سي  

- 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد امعي اووب :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امعي اووب عنوا ه)ا) ز قة 
 7 تشيكوفسكي اقامة جوبا ب طابق 

شقة 23 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امعي اووب عنوا ه)ا) ز قة 
 7 تشيكوفسكي اقامة جوبا ب طابق 

شقة 23 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5227.

682I

SOFICODEX

CENTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOFICODEX
41 ز قة ابن بطوطة الطابق الثاني و 
الثالث ، درب عمر ، 22232، الدار 

البيضاء املغرب
CENTRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 ز قة 
بال كيت رقم 35 بلفدور - 22322 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.198221

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2222 شتنبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) واسين االدري�سي 
 62 أصل  من  اجتماعية  حصة   62
)ة)  ادوة  السيد  لفائدة   حصة 

البركاوي بتاريخ 29 شتنبر 2222.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 و بر 2222 تحت رقم 753185.

681I
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SOFICODEX

CENTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القا وني للشركة

SOFICODEX
41 ز قة ابن بطوطة الطابق الثاني و 
الثالث ، درب عمر ، 22232، الدار 

البيضاء املغرب
CENTRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي 21 ز قة 
بال كيت رقم 35 بلفدور - 22322 

الدارالبيضاء .
تحويل الشكل القا وني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.198221

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 شتنبر 2222 تم تحويل 
الشكل القا وني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 و بر 2222 تحت رقم 753185.
682I

 STE LES ATELIERS HEDRO-MECANIQUE DE

FIXATION

STE LES ATELIERS HEDRO-
MECANIQUE DE FIXATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE LES ATELIERS HEDRO-
MECANIQUE DE FIXATION

5 ز قة دوكسميد طابق 1 رقم 2 بن 
جدوة البيضاء ، 22122، البيضاء 

املغرب
STE LES ATELIERS HEDRO-

 MECANIQUE DE FIXATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 ز قة 
دوكسميد طابق 1رقم 2 بن جدوة 
البيضاء - 22122 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
STE LES ATELIERS HEDRO-

.MECANIQUE DE FIXATION
تصنيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وبيع البلون و التيج.
ز قة   5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
جدوة  بن   2 1رقم  طابق  دوكسميد 
البيضاء  الدار   22122  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : محمد  وشن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد وشن محمد عنوا ه)ا) حي 
موالي عبدهللا رقم 35 شارع السمارة 
الدار   22472 البيضاء  الشق  عين 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وشن محمد عنوا ه)ا) حي 
موالي عبدهللا رقم 35 شارع السمارة 
الدار   22472 البيضاء  الشق  عين 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781394.

683I

AUDITAX MAROC

S10 MAROC SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDITAX MAROC
 BD ZERKTOUNI ANG BD 219

 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI
 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc
S10 MAROC SARLAU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 128 ز قة 
العرعار، الطابق 2، مكتب 6، الدار 

البيضاء - 22412 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S12  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAROC SARLAU
غرض الشركة بإوجاز : - 

التبادل،  البيع،  الشراء،  االستيراد، 
التجارة، التمثيل والتجارة بشكل عام 
)املقبالت،  الكحولية  املشروبات  في 
العصائر  الشمبا يا،  النبيذ، 
املشروبات غير الكحولية،  املنعشة، 
كريم...)   اآليس  املعد ية،  املياه 
واملنتجات املرتبطة بأنشطة الجزارة، 
األسماك،  تجارة  الباردة،  اللحوم 

الجبن وما إلى ذلك؛
استيراد وتوزيع املشروبات   -
الكحولية،  الغازية،  املعد ية، 
املنتجات املتعلقة بأنشطة الجزارة، 

بيع السمك، والجبن، وما إلى ذلك؛

من  املنتجات  وبيع  توزيع   -
املوزعين  التجار  أو  املمثلين  قبل 

حسب املنطقة الجغرافية؛
كبد  استيراد االوز والبط،   -

االوز، والتسويق املحلي؛ 
العمليات  كل  وعموما   -
واملالية  والصناعية  التجارية 
او  املرتبطة بشكل مباشر  والعقارية 
غير مباشر باألهداف املحددة اعاله 

او التي من شانها تسهيل تحقيقها
عنوان املقر االجتماعي : 128 ز قة 
الدار   ،6 2، مكتب  الطابق  العرعار، 
البيضاء  الدار   22412  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  محسن  السيد  واري 
املقاومة،  شارع  النسيم،  املحمدوة، 
عمارة12   GH14  ،6 شقة   ،1 طابق 

28832 املحمدوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  محسن  السيد  واري 
املقاومة،  شارع  النسيم،  املحمدوة، 
عمارة12   GH14  ،6 شقة   ،1 طابق 

28832 املحمدوة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم 779399.

684I

SOFICODEX

CENTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

SOFICODEX
41 ز قة ابن بطوطة الطابق الثاني و 
الثالث ، درب عمر ، 22232، الدار 

البيضاء املغرب
CENTRAV  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 ز قة 

بال كيت رقم 35 بلفدور - 22322 

الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.198221

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 أكتوبر 2212 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 

البركاوي  ادوة  كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجنبر 2212 تحت رقم 513225.

685I

شركة ابهوش للخدمات

REGION TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب

REGION TRANS   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 

خنيفرة رقم 12 حي خط الرملة 1  - 

72222 العيون املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12227

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2221 ماي   28 في  املؤرخ 

السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 

بوضار سعيد كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   28 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1749/2221.

686I

LAMAN EXPERTISE

N.I RENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,
 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

N.I RENTAL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب رقم 
9، عمارة رياض أرفود، املدخل رقم 
8، شارع املزدلفة، عرصة السينكو  - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 N.I  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RENTAL
تأجير   *  : بإوجاز  الشركة  غرض 

غرف أو شقق مفروشة 
* استيراد وتصدور.

املكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املدخل  عمارة رياض أرفود،   ،9 رقم 
عرصة  املزدلفة،  شارع   ،8 رقم 

السينكو  - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : امنوز  وفاء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  امنوز  وفاء  السيدة 
 ،69 العمارة  اوبال،  بريستيجيا 

الشقة 4، 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  امنوز  وفاء  السيد 
 ،69 العمارة  اوبال،  بريستيجيا 

الشقة 4، 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124595.
687I

CONSULTING ET TECHNIQUE COMPTABLE

 ZOUAGHA PONT
TECHNOLOGIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CONSULTING ET TECHNIQUE
COMPTABLE

 AV BEYROUT RUE NAMSA
 N 5 ZOHOU 2 ، 30000، FES

MAROC
 ZOUAGHA PONT

TECHNOLOGIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي 
الهادي طريق الرئييسية عمارة املجد 

رقم 1 مكرر زواغة العليا فاس - 
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 ZOUAGHA PONT  : تسميتها 
.TECHNOLOGIE

شركة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
النارية  الدرجات  بيع  في  متخصصة 

وكذلك قطع الغيار مع اإلصالح.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الرئييسية  طريق  الهادي  سيدي 
عمارة املجد رقم 1 مكرر زواغة العليا 

فاس - 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : سميح   حمزة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  سميح  حمزة  السيد 
تجزئة ماما، املرجة واد فاس 32222 

فااس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  سميح  حمزة  السيد 
تجزئة ماما ، املرجة واد فاس 32222 

فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 17 ماي 2221 

تحت رقم 2345.
688I

SAGASUD

 STE DE BATIMENTS
 D›ENTREPRISES DE

 MATERIELS SAHARIENS
»BENAMSA«sarl
إعالن متعدد القرارات

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
 STE DE BATIMENTS

 D›ENTREPRISES DE MATERIELS
 SAHARIENS »BENAMSA«sarl
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الحزام بدون رقم العيون - 72222 
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العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.147

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 وو يو 2221

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

تفويت الحصص
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

تفويت الحصص
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

تفويت الحصص
قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 

تعيين مسير جدود لشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
ونص  الذي   :21 بند  رقم  بند 
حصة   2522 تفويت   ماولي:  على 
بنعابيدون محمد سالم  السيد:  من 

لفائدة السيدة: سلكها العمري
ونص  الذي   :22 بند  رقم  بند 
1252حصة من  تفويت   على ماولي: 
سالم  محمد  بنعابيدون  السيد:  
لفائدة السيد: اعلي سالم بنعابيدون

ونص  الذي   :  23 بند  رقم  بند 
1252حصة  تفويت   ماولي:  على 
بنعابيدون محمد سالم   السيد:  من 

لفائدة السيد: الشيخ بنعابيدون
24: الذي ونص على  بند رقم بند 
لشركة  جدود  مسير  تعيين  ماولي: 

السيدة:سلكها العمري
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1716.
689I

لوكسر للحسابات

DIAMAND PALACE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 62222، وجدة املغرب
DIAMAND PALACE CAR  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
طاورت تجزئة العامري رقم 25 

الطابق االول رقم 3 - 62222 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DIAMAND PALACE CAR
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اليارات بدون سائق.
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 25 رقم  العامري  تجزئة  طاورت 
3 - 62222 وجدة  الطابق االول رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الباي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1.222  : الباي  احمد  السيد   

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد الباي عنوا ه)ا) حي 
 86 رقم  الفيل  ز قة  بلخضر  محمد 

62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الطايع  بن  لطيفة  السيدة 
عنوا ه)ا) شارع الحسن الثاني تجزئة 
 62222  5 بنميمون ز قة النيل رقم 

وجدة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 2236.
692I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل خنيفرة - 

ملحقة خنيفرة

S.O.S AUTOMOTIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة بني 
مالل خنيفرة - ملحقة خنيفرة

مقر ملحقة غرفة بني مالل -خنيفرة 
بخنيفرة الحي االداري -  طريق تادلة، 

54222، خنيفرة املغرب
S.O.S AUTOMOTIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 3 رقم 
9 حي الجيش امللكي خنيفرة خنيفرة 

54222 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3857
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.O.S  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.AUTOMOTIVE
صيا ة و   : غرض الشركة بإوجاز 

اصالح السيارات.
ز قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي الجيش امللكي خنيفرة   9 رقم   3

خنيفرة 54222 خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 22.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : طارق   دريويش  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد بدر اشقندي :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  السيد دريويش طارق  
خنيفرة   54222 املخز ية  تيشوت 

املغرب.

عنوا ه)ا)  بدر  اشقندي  السيد 
 54222 12 حي املسيرة  14 رقم  ز قة 

خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  السيد دريويش طارق  

خنيفرة   54222 املخز ية  تيشوت 

املغرب

عنوا ه)ا)  بدر  اشقندي  السيد 
 54222 12 حي املسيرة  14 رقم  ز قة 

خنيفرة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

21 وو يو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2221 تحت رقم 226.

691I

HACHIM

روما كونستركسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HACHIM

 HAY CHRIFA RUE 1 IMM 37 N

 70 AIN CHOK CASABLANCA،

20030، CASABLANCA MAROC

روما كونستركسيون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

لاللة واقوة وزاوية مصطفى املعاني 

الطابق التاني الرقم62 - 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
روما   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كونستركسيون.
أ  جميع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

شغال البناء .
61 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
لاللة واقوة وزاوية مصطفى املعاني 
 22222  - الرقم62  التاني  الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بن يغلي  ور الدون :  5.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الدون  يغلي  ور  بن  السيد 
عنوا ه)ا) القدس تجزئة األمل إقامة 
الثالت  الطابق   44 الرقم  جوهرة 
الدار   22422 البر و�سي   سيدي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدون  يغلي  ور  بن  السيد 
عنوا ه)ا) القدس تجزئة األمل إقامة 
الثالت  الطابق   44 الرقم  جوهرة 
الدار   22422 البر و�سي   سيدي 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781432.
692I

3C-AUDIT

 CLASSE PREPA IBN GHAZI
EL FASSI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er  étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
 CLASSE PREPA IBN GHAZI

EL FASSI   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بدر 
شارع حسين السالوي  فاس ، 
املغرب - 32212 فاس  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31355
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 أبريل   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سليمان  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   522 البوشيخي  محمد   بن 
حصة   522 أصل  من  اجتماعية 
محمود   محمد  )ة)  السيد  لفائدة  

الحفيدي بتاريخ 26 أبريل 2221.
تفويت السيد )ة) احمد بن مبارك  
من  اجتماعية  حصة   522 املشتلي 
)ة)  السيد  522 حصة لفائدة   أصل 
 26 الحفيدي بتاريخ  محمد محمود  

أبريل 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2752/222.
693I

fiduciaire didi

 SOCIETE ZAOUIA SAHARA
CULTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire didi
 BD IMAM EL GHAZALI 18

 IMMEUBLE ELHAMOUTI 2eme
 ETAGE N 03 18 BD IMAM
 EL GHAZALI IMMEUBLE

 ELHAMOUTI 2eme ETAGE N
03، 60000، oujda maroc

 SOCIETE ZAOUIA SAHARA
CULTURE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة االمام  
الشافعي حي راميII  - 55000 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7817
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE ZAOUIA SAHARA

.CULTURE
غرض الشركة بإوجاز :  ظم الري 

- أعمال متنوعة أو إنشائية-  تاجر.
ز قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 II  - 55222االمام  الشافعي حي رامي

بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 334   : البدري الحسن   السيد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد  البدري عبد السالم :  333 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 333   : بوكنا ة حورية  السيدة  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  البدري الحسن  عنوا ه)ا) 
حي  الخليل  ابراهيم  شارع   74 رقم 

رامي 2 55222 بركان املغرب.
السالم  عبد  البدري  السيد   
فجيج  قصربوعنان   عنوا ه)ا)  

45222  فجيج املغرب.
السيدة  بوكنا ة حورية عنوا ه)ا)  
 1 18 عمارة  تجزئة الشرقاوي  شقة 

عين الشق 23222  تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  البدري الحسن عنوا ه)ا) 
حي  الخليل  ابراهيم  شارع   74 رقم 

رامي 2 55222 بركان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 327.
694I

STE FIDU-LIDOU SARL

ZAHRA  FARM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
ZAHRA  FARM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 
قطعة 2E -99 تجزئة الجواهر  - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67969
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAHRA  FARM
جميع   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

األنشطة الفالحية والزراعية
األرا�سي  وتجهيز  استغالل   -

الفالحية والزراعية.
 2 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الجواهر   تجزئة   2E -99 قطعة 

32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 672   : رشيد اكراوي   السيد    

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عالل حضري :  332 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد    رشيد اكراوي  عنوا ه)ا) 
رقم 22 تجزئة العثما ية 22  52222 
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مكناس املغرب.
عنوا ه)ا)  حضري  عالل  السيد 
العليا  زواغة  عنبرة  تجزئة   149

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  حضري  عالل  السيد 
العليا  زواغة  عنبرة  تجزئة   149

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 25 ماي 2221 

تحت رقم 2527/2221.
695I

BBH CONSULTING

 LABYRINTHE DE
MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BBH CONSULTING
11 إقامة أحالم شارع يعقوب 

املنصور مراكش ، 42222، مراكش 
املغرب

 LABYRINTHE DE MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 اقامة 
احالم 1زاوية شارع يعقوب املنصور 

و ز قة املركز االمريكي - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.LABYRINTHE DE MARRAKECH

غرض الشركة بإوجاز : - استغالل 
الحدائق

- كراء ألفضائات التجارية
أنشطة  و  أماكن  استغالل   -

الترفيه .

عنوان املقر االجتماعي : 11 اقامة 
1زاوية شارع يعقوب املنصور  احالم 

 42222  - االمريكي  املركز  ز قة  و 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 LE ROUX AUDE السيدة 

حصة   AUGUSTINE MARIE :  52

بقيمة 122 درهم للحصة .

 ZIESENISS HUBERT السيد 

 OTTO PETER FREDERIC :  52

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 LE ROUX AUDE السيدة 

عنوا ه)ا)   AUGUSTINE MARIE

حي   3 اقامة جنان الشامي فيال رقم 

 42262 الشمالي   النخيل  الويزات 

مراكش املغرب.

 ZIESENISS HUBERT السيد 

 OTTO PETER FREDERIC

اقامة جنان الشامي فيال  عنوا ه)ا) 
حي الويزات النخيل الشمالي    3 رقم 

42262 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 LE ROUX AUDE السيدة 

عنوا ه)ا)   AUGUSTINE MARIE

حي   3 اقامة جنان الشامي فيال رقم 

 42262 الشمالي   النخيل  الويزات 

مراكش املغرب

 ZIESENISS HUBERT السيد 

 OTTO PETER FREDERIC

اقامة جنان الشامي فيال  عنوا ه)ا) 
حي الويزات النخيل الشمالي    3 رقم 

42262 مراكش املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124694.

696I

aice compta

TOP SERVICE RAPID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
TOP SERVICE RAPID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األر�سي ملسجد الهداوة  تجزئة 

واحا  رقم 3 باشكو الدار البيضاء  - 
22422 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE RAPID
تحويل   *  : غرض الشركة بإوجاز 

األموال 
جميع  في  عام  بشكل  التجارة   *
املنتجات واألصناف واملواد واألدوات 

واملعدات بكافة أ واعها. .
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة  الهداوة   ملسجد  األر�سي 
 - باشكو الدار البيضاء    3 واحا  رقم 

22422 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 22   : مو ية  بوالغراس  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 82   : السيد بوالغراس مصطفى 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
مو ية  بوالغراس  السيدة 

إقامة  كلميمة  ز قة   526 عنوا ه)ا) 

الدار   22222   5 رقم  األشرف 

البيضاء املغرب.

مصطفى  بوالغراس  السيد 

الطابق  زيتون  عمارة  عنوا ه)ا) 

باب كاليفور يا شارع   5 األر�سي رقم 

مكة 22422 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى  بوالغراس  السيد 

الطابق  زيتون  عمارة  عنوا ه)ا) 

باب كاليفور يا شارع   5 األر�سي رقم 

مكة 22422 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781248.

697I

جمال الصدقي محاسب معتمد

شركة دلتا رفيق
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

جمال الصدقي محاسب معتمد

شارع ابن سيناء رقم 86 الخميسات 

، 15222، الخميسات املغرب

شركة دلتا رفيق شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة واد 

اليرموك  رقم 35  الطابق االول حي  

الزهراء - 15222 الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

دلتا رفيق.
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة والبناء.
ز قة واد   : عنوان املقر االجتماعي 
الطابق االول حي     35 رقم  اليرموك  
الزهراء - 15222 الخميسات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 
522.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 52222  : السيد رفيق املصطفى 
بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رفيق املصطفى عنوا ه)ا) 
ز قة واد اليرموك  رقم 35  حي الزهراء 

15222 الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رفيق املصطفى عنوا ه)ا) 
ز قة واد اليرموك  رقم 35 حي الزهراء 

15222 الخميسات املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 242.
698I

CAPUCINES ET PAPILLONS

CAPUCINES ET PAPILLONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAPUCINES ET PAPILLONS
 Lot El Khouzama 11 IMM 1 A
 Etage 1 Appart 5 Casablanca ،

20190، Casablanca Maroc
 CAPUCINES ET PAPILLONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الخزامى 
11 مبنى 1أ الطابق 1 شقة 5 الدار 
البيضاء - 22192 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

525971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CAPUCINES ET PAPILLONS

الحضا ة   : غرض الشركة بإوجاز 

و التعليم.

الخزامى   : عنوان املقر االجتماعي 

الدار   5 شقة   1 1أ الطابق  مبنى   11

البيضاء  الدار   22192  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 322.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 3.222   : السيد فيصل لحياوي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فيصل لحياوي عنوا ه)ا) 

السالم  حي  اسردون  عين  ز قة   14

الدار البيضاء 22262  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيصل لحياوي عنوا ه)ا) 

السالم  حي  اسردون  عين  ز قة   14

22262 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 21123.

699I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

PODONORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-24 ز قة جبل طارق، إقامة جبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 
92222، طنجة املغرب

PODONORD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 35 ز قة 
املنصور الذهبي مكتب رقم 22 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وناور   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PODONORD
معالج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األرجل.
ز قة   35  : عنوان املقر االجتماعي 
 -  22 رقم  مكتب  الذهبي  املنصور 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : غيالن  احمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  غيالن  احمد  السيد 
الطوابل   126 رقم  بيروت  شارع 

93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  غيالن  احمد  السيد 
الطوابل   126 رقم  بيروت  شارع 

93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 241627.
722I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 GAIA HOLDING
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتا يا صندوق البرود 
2629 ، 42222، مراكش املغرب

 GAIA HOLDING MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي فيال رقم 
33 عملية مسك الليل شارع محمد 
السادس باب اغلي - 42222 مراكش 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
89253

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2221 أبريل   26 في  املؤرخ 
 GAIA« من  الشركة  تسمية  تغيير 
إلى   »HOLDING MOROCCO
 ENSOF GROUP MOROCCO -«

. »EGM
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124789.
721I

FLASH ECONOMIE

AYMAN CORP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AYMAN CORP
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 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 مقرها اإلجتماعي: 371 ز قة الخيري 

قطاع الفتح لعياودة -  سال

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

AYMAN CORP:تسمية الشركة

غرض الشركة بإوجاز : -توزيع

 قل البضائع-

استيراد و تصدور-

عنوان املقر االجتماعي : 371 ز قة 

الخيري قطاع الفتح لعياودة - سال

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

وناور و   1 السنة املالية:تبتدئ في 

تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة 

 122.222 :مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي

السيد الوردي عبد النبي : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   :

وصفات ومواطن الشركاء

السيد الوردي عبد النبي عنوا ه 
ز قة الخيري قطاع الفتح   371 رقم 

لعياودة - سال

والعائلية  الشخصية  :األسماء 

ومواطن مسيري الشركة

 السيد الوردي عبد النبي عنوا ه 
ز قة الخيري قطاع الفتح   371 رقم 

لعياودة- سال مسير ملدة غير محدودة

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بسال بتاريخ 17 ماي 2221 

تحت رقم 36627

722I

fiduciaire amaali sarl  ائتما ية امعلي ش.م.م

ARCHI TOURS SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire  ائتما ية امعلي ش.م.م
amaali sarl

رقم 31  الطابق االول  شارع االمام 
البخاري   اوراك بواركان اكادور ، 

82242، اكادور املغرب
ARCHI TOURS SARLAU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 67 
تجزئة النخيل - 87222 بيوكرى 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARCHI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TOURS SARLAU
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير.
 67 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
بيوكرى   87222  - النخيل  تجزئة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : العر�سي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  العر�سي  خالد  السيد 
بيوكرى    87222  1 تيرست  تجزئة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  العر�سي  خالد  السيد 
بيوكرى    87222  1 تيرست  تجزئة 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  االبتدائية با زكان  

2221 تحت رقم 1271.
723I

BEN GUESS PARA

BEN GUESS PARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEN GUESS PARA
درب الحجررقم36 ز قة9 سباتة 
البيضاء ، 22432، الدار البيضاء 

املغرب
BEN GUESS PARA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي درب 

الحجررقم 36 ز قة 9 سباتة البيضاء 
- 22432 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GUESS PARA
غرض الشركة بإوجاز : بيع ادوات 

و معدات برافرم�سي.
درب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحجررقم 36 ز قة 9 سباتة البيضاء 

- 22432 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : ليلة  بنقسوم  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  ليلة  بنقسوم  السيدة 
سباتة   9 ز قة   36 الحجررقم  درب 

البيضاء  الدار   22432 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  ليلة  بنقسوم  السيدة 
سباتة   9 ز قة   36 الحجررقم  درب 

البيضاء  الدار   22432 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781393.

724I

CENTRE D’AFFAIRE EL HANSALI SARL AU

 STE LA GAZEL V.I.P. SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRE EL

HANSALI SARL AU

عمارة رقم 385 شارع الحسن الثاني 

بني مالل ، 23222، بني مالل املغرب

 STE LA GAZEL V.I.P. SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النرجس 2 شارع الشيج امللكي تجزئة 
رقم 6 الطابق السفلي، بني مالل - 

23222 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11345
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LA GAZEL V.I.P. SARL AU
مخبزة٬   : بإوجاز  الشركة  غرض 

حلويات٬ مقهى.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النرجس 2 شارع الشيج امللكي تجزئة 
 - بني مالل  السفلي،  الطابق   6 رقم 

23222 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيدة فاتحة القالب 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاتحة القالب عنوا ه)ا) 
حسون  اوالد  اوالد  اصر  دوار 
الخلفية، فقيه بن صالح 23222 بني 

مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاتحة القالب عنوا ه)ا) 
حسون  اوالد  اوالد  اصر  دوار 
الخلفية، فقيه بن صالح 23222 بني 

مالل املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 19 أبريل 

2221 تحت رقم 453.
725I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TAYART FRIGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البرود رقم 146، 73222، 
الداخلة املغرب

TAYART FRIGO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة رقم 
72 الحي الصناعي السالم - 73222 

الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.819

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2221 مارس   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 STE KBA )ة)  السيد  تفويت 
حصة   HOLDING SA - 11.222
حصة   22.222 اجتماعية من أصل 
 STE ATLANTIC )ة)  السيد  لفائدة  
 31 بتاريخ   -  HARVEST SARL AU

مارس 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 12 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 588.
726I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 STE  BIR ANZARANE«
FISHERIE »SOBIFISH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
 STE  BIR ANZARANE FISHERIE«
SOBIFISH« شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي - 73222 الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.329

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2221 مارس   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 STE KBA )ة)  السيد  تفويت 

حصة   HOLDING SA - 2.242

حصة   4.222 أصل  من  اجتماعية 

 STE ATLANTIC )ة)  السيد  لفائدة  

 31 بتاريخ   -  HARVEST SARL AU

مارس 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

 12 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 592.

727I

hamzafid

STE EBENCOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

hamzafid

 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867

 MEKNES ، 50000، meknes

maroc

STE EBENCOL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية 38 قطعة - 65822 

تاوريتر املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15989

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 ماي 2221 تم رفع رأسمال 

 4.222.222« قدره  بمبلغ  الشركة 

درهم«   6.222.222« أي من  درهم« 

عن طريق  درهم«   12.222.222« إلى 

الشركة  دوون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   23 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 2245.

728I

trainning office and accounting advice

SANI PROFIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
SANI PROFIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  اقامة بيتي 
سكن مج سكينة س عمارة 2 شقة 
52 أهل الغالم البيضاء - 22822 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SANI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PROFIL
تسويق   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املعدات واألجهزة 
 قل البضائع 

أعمال متنوعة أو البناء
تسويق جميع املواد واملنتجات

استيراد وتصدور
لحساب  األعمال  جميع  تنفيذ 

الغير
تنفيذ جميع الخدمات ال سيما في 

سياق املناولة  
التنظيف والصيا ة

وعموما جميع العمليات التجارية 
املنقولة و غير املنقولة  و الصناعية، 
مباشرة  بصفة  املتعلقة  املالية  و 
السالفة  باملجاالت  مباشرة  غير  أو 



عدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221)الجريدة الرسمية   13076

الذكر.
اقامة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة  س  سكينة  مج  سكن  بيتي 
 - البيضاء  الغالم  أهل   52 شقة   2

22822 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد  جيب  الحناوي  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  جيب  الحناوي  عنوا ه)ا)  
س  سكينة  مج  سكن  بيتي  اقامة 
عمارة 2 شقة 52 أهل الغالم البيضاء 

22822 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  جيب  الحناوي  عنوا ه)ا)  
س  سكينة  مج  سكن  بيتي  اقامة 
عمارة 2 شقة 52 أهل الغالم البيضاء 

22822 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 778133.
729I

 Cabinet de Comptabilite Audit &

Developpement

ORANGE NETTOYAGE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Cabinet de Comptabilite Audit
& Developpement

88.92 شارع زرقطوني اقامة أليس 
رقم 39 الطابق الرابع شقة رقم 42 
كيليز-مراكش - ، 42222، مراكش 

املغرب
 ORANGE NETTOYAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 88.92 

شارع زرقطوني اقامة أليس رقم 39 
الطابق الرابع شقة رقم 42 كيليز-
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123587
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2222 وناور   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORANGE NETTOYAGE
غرض الشركة بإوجاز : - تنظيف

- وكالة عقارية
- سا دوك

-بستنة.
 88.92  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 39 شارع زرقطوني اقامة أليس رقم 
كيليز-  42 رقم  الرابع شقة  الطابق 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : تسعة و تسعون  سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : ازكري  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : العابدي  حسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن العابدي عنوا ه)ا) 
ساحة الحفلة رقم 26 سيبع الشمالي 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
عنوا ه)ا)  ازكري  ابراهيم  السيد 
دوار تمزغرت اكرفروان  أغمات أوت 
42222 مراكش  أورير الحوز مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن العابدي عنوا ه)ا) 
ساحة الحفلة رقم 26 سيبع الشمالي 

مراكش 42222 مراكش املغرب
عنوا ه)ا)  ازكري  ابراهيم  السيد 
دوار تمزغرت اكرفروان  أغمات أوت 
42222 مراكش  أورير الحوز مراكش 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
مارس   21 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 113274.
712I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 COMPTOIR ORIENTAL«
 D’EQUIPEMENT SANITAIRE

» «  » CORESA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
 COMPTOIR ORIENTAL«

 D’EQUIPEMENT SANITAIRE «  »
CORESA « شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة، 

27 شارع محمد الخامس - 62222 
وجدة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2212 دجنبر   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.322.222«
»2.522.222 درهم« إلى »3.822.222 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع دوون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
دجنبر   31 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2212 تحت رقم 2218.
711I

ABK CONSULTING

 FIELD SCIENCE
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ABK CONSULTING
 23RUE OUED DARAA APPT 4

 AGDAL RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

 FIELD SCIENCE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 18 ز قة 
محمد بن رضوان الشرقاوي الحي 
الكارض أكدال الرباط - 12292 

الرباط املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.88441

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 أبريل   12 املؤرخ في 
 FIELD SCIENCE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
بن  محمد  ز قة   18 اإلجتماعي 
الكارض  الحي  الشرقاوي  رضوان 
الرباط   12292  - الرباط  أكدال 
املغرب  تيجة للال تهاء مهام القائمين 

بالتصفية.
و عين:

و  مالل  العزيز   عبد  السيد)ة) 
ادكال  الزيتون  رياض   34 عنوا ه)ا) 
 42242 مراكش  السياحة  تجزئة 
مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
ز قة   18 وفي   2221 أبريل   12 بتاريخ 
الحي  الشرقاوي  رضوان  بن  محمد 
 12292  - الرباط  أكدال  الكارض 

الرباط املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 115135.
712I

MOUSSAOUI HAJJI

 LOCATION DUNES
EQUIPMENT ARFOUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD
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MAROC
 LOCATION DUNES

EQUIPMENT ARFOUD  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اوالد 
الزهراء عرب الصباح زيز ارفود - 

52223 ارفود املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14941
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 LOCATION DUNES  : تسميتها 

. EQUIPMENT ARFOUD
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات 
كراء االالت الصناعية 

الوساطة .
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اوالد الزهراء عرب الصباح زيز ارفود 

- 52223 ارفود املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم بوغا م  :  342 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد الوهاب الفقير  :  332 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 332   : بدوار   مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوغا م   الكريم  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) تجزئة النخيل الحي الجدود 

ارفود  52222 ارفود املغرب.
الفقير   الوهاب  عبد  السيد 
محمد  شارع   73 رقم  عنوا ه)ا) 
الخامس ارفود 52222 ارفود املغرب.

السيد مصطفى بدوار  عنوا ه)ا) 
النهضة ارفود  حي   29 ز قة   26 رقم 

52222 ارفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوغا م   الكريم  عبد  السيد 

عنوا ه)ا) تجزئة النخيل الحي الجدود 

ارفود 52222 ارفود املغرب

الفقير   الوهاب  عبد  السيد 
محمد  شارع   73 رقم  عنوا ه)ا) 

الخامس ارفود 52222 ارفود املغرب

السيد مصطفى بدوار  عنوا ه)ا) 
النهضة ارفود  حي   29 ز قة   26 رقم 

52222 ارفود املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 789.

713I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 STE BIR ANZARANE«

FISHERIE »SOBIFISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

 STE BIR ANZARANE FISHERIE«

SOBIFISH«  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي - 73222 الداخلة املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.329

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين   2221 مارس   19 املؤرخ في 

مسير جدود للشركة السيد)ة) عمار 

عبد الهادي كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 592.
714I

FLASH ECONOMIE

CONDALIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONDALIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
E مقرها اإلجتماعي: حي الرحمة 

قطاع
  رقم 428 -  سال 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات   محدودة 

باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
CONDALIM:تسمية الشركة

إ تاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 
وتغليف وتوزيع املواد الغذائية

استيراد و تصدور
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 E الرحمة قطاع
 رقم 428 -  سال 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة

وناور و   1 السنة املالية:تبتدئ في 
تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة 

 122.222 :مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي

 1.222  : رابح  ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء

السيد ابراهيم رابح عنوا ه تجزئة 
حي   25 شقة   3 رقم  عمارة  ا يسة 

اال بعات - سال

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة

عنوا ه  رابح  ابراهيم  السيد 

 25 3 شقة  تجزئة ا يسة عمارة رقم 

غير  ملدة  مسير  سال   - اال بعات  حي 

محدودة 

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بسال بتاريخ 27 ماي 2221 

تحت رقم 36714

715I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SARGA FRIGO II

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

SARGA FRIGO II شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة 21 

الحي الصناعي - 73222 الداخلة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1247

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2221 مارس   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 STE KBA )ة)  السيد  تفويت 

حصة   HOLDING SA - 1.222

حصة   25.522 اجتماعية من أصل 

 STE ATLANTIC )ة)  السيد  لفائدة  

 19 بتاريخ   -  HARVEST SARL AU

مارس 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

 12 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 589.

716I
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ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TAYART FRIGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القا وني للشركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
TAYART FRIGO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي بقعة رقم 
72 الحي الصناعي السالم - 73222 

الداخلة .
تحويل الشكل القا وني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.819

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 19 مارس 2221 تم تحويل 
الشكل القا وني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 588.
717I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

DEVSTTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15
شارع الكرامة ز قة برلين الزهور 1 

فاس، 32262، فاس املغرب
DEVSTTER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 399 
الطابق الثاني مكتب 6 تجزئة 

الزيتون 1 بن سودة فاس - 32232 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67659
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DEVSTTER
تطوير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الحلول املعلوماتية.
 399  : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة   6 مكتب  الثاني  الطابق 
 32232  - بن سودة فاس   1 الزيتون 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 333,34   : مريوت  السيد حمزة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 333,33  : النجدي  السيد زكرياء 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 333,33   : السيد محمد حماني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  مريوت  حمزة  السيد 
الطابق   2 درب الباشا فرجي العمارة 
1 املشور  فاس الجدود 32112 فاس  

املغرب.
النجدي عنوا ه)ا)  السيد زكرياء 
الطابق  فا كوفر  عمارة  عريض  حي 
62999 فاس   الناظور   8 الرابع شقة 

املغرب.
عنوا ه)ا)  حماني  محمد  السيد 
زواغة  حي  أ  بلوك  مكرر   224 رقم 

العليا 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراء  جدي  فاطمة  السيدة 
بلوك أ حي كريو   138 عنوا ه)ا) رقم 

زواغة العليا 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 24 ماي 2221 

تحت رقم 2161.
718I

ائتما ية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TAYART FRIGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البرود رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
TAYART FRIGO  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة رقم 
72 الحي الصناعي السالم بقعة رقم 
72 الحي الصناعي السالم 73222 

الداخلة املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.819

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2221 مارس   19 املؤرخ في 
مسير جدود للشركة السيد)ة) عمار 

عبد الهادي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أبريل 2221 تحت رقم 588.
719I

ABADAY TRAVAUX SARL-AU اباداي تغافو

ABADAY TRAVAUX SARL-
AU  اباداي تغافو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 ABADAY TRAVAUX SARL-AU
اباداي تغافو

 5AV YOUSSEF IBNOU
 TACHEFINE 2 EME ETAGE N°3 ،

92262، طنجة املغرب

  ABADAY TRAVAUX SARL-AU
اباداي تغافو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 5 
ووسف ابن تاشفين الطابق التاني 

رقم - 92262 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.127643

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2221 وو يو   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   3.222.222«
»1.222.222 درهم« إلى »4.222.222 
تقدوم حصص    : عن طريق  درهم« 

 قدوة أو عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 243137.
722I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

WB TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 14222، سيدي سليمان 

املغرب
WB TRANS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 3 اقامة الياسمين رقم 25 شارع 
يعقوب املنصور  - 14222 القنيطرة  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TRANS
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

االشخاص
 قل البضائع .

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 3 اقامة الياسمين رقم 25 شارع 
يعقوب املنصور  - 14222 القنيطرة  

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : ابويبس  وليد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  ابويبس  وليد  السيد 
 1422 13 36 رقم  حي الليمون بلوك 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  ابويبس  وليد  السيد 
 1422 13 36 رقم  حي الليمون بلوك 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 28 وو يو 

2221 تحت رقم -.
721I

HORIZON LINES SARL

GOLD MOBIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزودي، إقامة 

األ دلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 93242، تطوان املغرب

GOLD MOBIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي، إقامة دار السالم، 
رقم 13 - 93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GOLD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MOBIL

بيع   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

الهواتف واألجهزة اإللكترو ية.

- اإلستيراد..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

السالم،  دار  إقامة  امللكي،  الجيش 
رقم 13 - 93222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حودوفة العمراني :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العمراني  حودوفة  السيد 
ز قة  شارع جبل الحبيب،  عنوا ه)ا) 

11، رقم 8 93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العمراني  حودوفة  السيد 
ز قة  شارع جبل الحبيب،  عنوا ه)ا) 

11، رقم 8 93222 تطوان املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   28 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2221 تحت رقم 1417.

722I

AUDITAX MAROC

BEST MCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AUDITAX MAROC
 BD ZERKTOUNI ANG BD 219

 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI
 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc
BEST MCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

أبو حسن األشعري، الطابق الرابع، 
شارع أ فا، الدار البيضاء - 22372  

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.374927

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2221 أبريل   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :
زاهير   زاود    )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   3.222
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   4.222
أبريل   32 بتاريخ  الدرقاوي   حاميد   

.2221
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779598.
723I

Sacofi

MIX EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc
MIX EQUIPEMENTS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 ز قة 

جياللي العريبي طابق 8  الدار 
البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
485937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وناور   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MIX  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. EQUIPEMENTS
تآسيس   : بإوجاز  الشركة  غرض 

شركة.
ز قة   16  : عنوان املقر االجتماعي 
جياللي العريبي طابق 8  الدار البيضاء 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : زيدوني  خالد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  زيدوني  خالد  السيد 
 44 رقم   69 ز قة  بوشنتوف  درب 
الدارالبيضاء   22222 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  زيدوني  خالد  السيد 
 44 رقم   69 ز قة  بوشنتوف  درب 
البيضاء  الدار   22222 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وناور 2221 تحت رقم 761699.

724I
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ORIEN.COMPTA

BENZAZOUE TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ORIEN.COMPTA

52 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 62322، بركان 

املغرب

BENZAZOUE TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

3 مدرسة االمام مالك شارع واد 

الدهب - 63252 احفير املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2221 وو يو   21 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    BENZAZOUE TRAVAUX

وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

مدرسة   3 رقم  اإلجتماعي  مقرها 

 - الدهب  واد  شارع  مالك  االمام 

 : ل  املغرب  تيجة  احفير   63252

ا تهاء النشاط.

 3 رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 

مدرسة االمام مالك شارع واد الدهب 

- 63252 احفير املغرب. 

و عين:

و  غرابتي  ابراهيم   السيد)ة) 

 63252 دوار زيدور اغبال  عنوا ه)ا) 

احفير املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   24 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 313.

725I

MAG GESTION

ILYTAN TRAVAUX  SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب
 ILYTAN TRAVAUX  SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 
السالم م ن ز قة 16 رقم 22 القصر 

الكبير. - 92152 القصر الكبير 
اململكة املغربية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2167

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   17 في  املؤرخ 
 ILYTAN TRAVAUX  SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
 16 اإلجتماعي حي السالم م ن ز قة 
 92152  - الكبير.  القصر   22 رقم 
القصر الكبير اململكة املغربية  تيجة 
اللتوقف التام عن ممارسة النشاط.

و عين:
و  الشتيوي  هللا   عبد  السيد)ة) 
 227 رقم  االمل  تجزئة  عنوا ه)ا) 
القصر الكبير 92152  القصر الكبير 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 24 ماي 2221 وفي حي السالم 
القصر الكبير   22 رقم   16 م ن ز قة 
اململكة  الكبير  القصر   92152  -

املغربية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

وو يو 2221 تحت رقم 173.

727I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KB CONFORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتا يا صندوق البرود 
2629 ، 42222، مراكش املغرب
KB CONFORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة موالي 
علي رقم 12 مكرر اكس ز قة عبدة 
مكتب رقم 2 الطابق السفلي كيليز - 

42222 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.111591

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) كريم احمد  بن 
1.222 حصة اجتماعية  عبد القادر 
لفائدة   حصة   1.222 أصل  من 
بتاريخ   ISIHOME SARL )ة)  السيد 

21 ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124791.
728I

MOUSSAOUI HAJJI

YAKOUBI TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
YAKOUBI TRANSPORT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 76 
شارع موالي ادريس الحي الجدود 

ارفود - 52222 ارفود املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12429
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   31 في  املؤرخ 
شركة    YAKOUBI TRANSPORT
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي رقم 76 شارع موالي 
 52222  - ادريس الحي الجدود ارفود 
ارفود املغرب  تيجة الزمة في القطاع.

و عين:
و  يعقوبي   سعيد    السيد)ة) 
موالي  شارع   76 رقم  عنوا ه)ا) 
 52222 ارفود  الجدود  الحي  ادريس 

ارفود املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و  يعقوبي   الحساون   السيد)ة) 
موالي  شارع   76 رقم  عنوا ه)ا) 
 52222 ارفود  الجدود  الحي  ادريس 

ارفود املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 76 رقم  وفي   2221 ماي   31 بتاريخ 
الجدود  الحي  ادريس  موالي  شارع 

ارفود - 52222 ارفود املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 259.
729I

fidu ben

 LES MOULINS DE LA
REGION   SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

fidu ben
85 ز قة موالي عبد هللا ، 25212، 

خريبكة اململكة املغربية
   LES MOULINS DE LA REGION

SARL  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي  االمل  الرقم 24 خريبكة   - 

25122 خريبكة  املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1249

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2221 مارس   25 في  املؤرخ 
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قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي  درهم«   10.000.000,00«

إلى  درهم«   11.000.000,00« من 

عن طريق  درهم«   21.000.000,00«

الشركة  دوون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

23 وو يو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2221 تحت رقم 274.

732I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KB CONFORT
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتا يا صندوق البرود 

2629 ، 42222، مراكش املغرب

KB CONFORT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: ز قة 

موالي علي رقم 12 مكرر اكس ز قة 

عبدة مكتب رقم 2 الطابق السفلي 

كيليز - 12222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.111591

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

2222 تم اتخاذ  22 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

والسيد  الون  هناء  السيدة  تعيين 

كريم احمد بن عبد القادر مسيران 

ملدة غير محددة؛

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 

فردي ومنفصل وبدون أي قيود لكل 

الون والسيد كريم  من السيدة هناء 

احمد بن عبد القادر.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

من   13 املادة  تعدول  على  املوافقة 

القا ون األسا�سي للشركة

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124681.
731I

راني لوك

سيبانورد طرانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

راني لوك
اقامة را يا رقم 22 شارع أبي جرير 
الطبري ، 92222، طنجة املغرب
سيبا ورد طرانس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
ووسف 1 الطابق الثالث رقم 32 
بوخالف طنجة - 92222 طنجة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.124761

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  تم   2221 أبريل   14 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
 22.222« أي من  درهم«   282.222«
عن  درهم«   322.222« إلى  درهم« 
أو  حصص  قدوة  تقدوم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 4435.
732I

MAG GESTION

BLE BARAKAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب

BLE BARAKAT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
العرائش إقامة اطاع هللا الطابق 

التاني رقم 12 القصر الكبير - 
92152 القصر الكبير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2565
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   26 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
   BLE BARAKAT الوحيد  الشريك 
درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 
طريق  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
الطابق  هللا  اطاع  إقامة  العرائش 
 - الكبير  القصر   12 رقم  التاني 
القصر الكبير املغرب  تيجة   92152
ممارسة  عن  التام  التوقف   : ل 

النشاط.
طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق  هللا  اطاع  إقامة  العرائش 
 - الكبير.  القصر   12 رقم  التاني 

92152 القصر الكبير املغرب. 
و عين:

و  الشتيوي  هللا   عبد  السيد)ة) 
 227 رقم  االمل  تجزئة  عنوا ه)ا) 
القصر الكبير   92152 القصر الكبير 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

وو يو 2221 تحت رقم 174.
733I

PRESTACOMPTA

SIDI EL MOKHTAR CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق األول ,تجزئة املسيرة رقم 

 CHICHAOUA، 372,  شيشاوة
41222، شيشاوة املغرب

SIDI EL MOKHTAR CAR  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

تجزئة العهد الجدود سيدي املختار 
شيشاوة - 41222 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SIDI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. EL MOKHTAR CAR
-1كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة العهد الجدود سيدي املختار 

شيشاوة - 41222 شيشاوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مصطفى ملعا�سي  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  السيد مصطفى ملعا�سي  : 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى ملعا�سي عنوا ه)ا) 
شيشاوة   املختار  سيدي  اال ارة  حي 

41222 شيشاوة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  ملعا�سي   زينب  السيد 
شيشاوة  املختار  سيدي  اال ارة  حي 

41222 شيشاوة  املغرب 
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باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بامنتا وت  بتاريخ 26 ماي 

2221 تحت رقم 125/2221.
734I

karama conseil

STE DECHETECH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 ز قة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 ز قة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب
 STE DECHETECH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 تجزئة 
بنيس منفلوري 2 محل 1 فاس - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DECHETECH SARL AU
: مصدر او  غرض الشركة بإوجاز 
 - تدويرها  واعادة  النفاوات  منضف 

االصالح الصناعي.
عنوان املقر االجتماعي : 11 تجزئة 
 - فاس   1 محل   2 منفلوري  بنيس 

32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : وونس  عزوزي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  وونس  عزوزي  السيد 

فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  وونس  عزوزي  السيد 

فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2672/2221.
735I

karama conseil

STE ANTICO PINETA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 ز قة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 ز قة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب
 STE ANTICO PINETA CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : محل 7 
شارع الشامية تجزئة زهرة املدائن 2 
طريق عين الشقف فاس - 32222 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.62241

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 ماي   12 في  املؤرخ 
STE ANTICO PINETA CAR شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
7 شارع الشامية تجزئة زهرة املدائن 
2 طريق عين الشقف فاس - 32222 
ازمة  و  اللركود  املغرب  تيجة  فاس 

كورو ا.
و عين:

و  الغزال  ابن  سامية   السيد)ة) 
عنوا ه)ا) فاس 32222 فاس املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 7 محل  وفي   2221 ماي   12 بتاريخ 
 2 شارع الشامية تجزئة زهرة املدائن 
 32222  - طريق عين الشقف فاس 

فاس املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2712/2221.
736I

MANAGEX

LABO PHOTO ANDALOUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MANAGEX
رقم 35 ز قة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 62322، بركان املغرب
  LABO PHOTO ANDALOUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 374 
شارع الحسن الثاني حي اال دلس - 

63322 بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.173

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2218 تقرر حل  13 غشت  املؤرخ في 
  LABO PHOTO ANDALOUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
شارع   374 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
الحسن الثاني حي اال دلس - 63322 

بركان املغرب  تيجة لعدم النشاط .
و عين:

و  الطاهري   جميلة    السيد)ة) 
بطوطة  ابن  ز قة   4 رقم  عنوا ه)ا) 
املغرب  بركان   63222 القدس   حي 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 13 غشت 2218 وفي رقم 374 
 - الثاني حي اال دلس  شارع الحسن 

63322 بركان املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 314/2221.
737I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

 SOCIETE DOMAINE AGRI
HNINI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 SOCIETE DOMAINE AGRI
HNINI  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 133 
بلوك 2 حي عياط  - 23222 بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE DOMAINE AGRI

. HNINI
غرض الشركة بإوجاز : الفالحة و 

تربية املوا�سي.
الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
133 بلوك 2 حي عياط  - 23222 بني 

مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : عمر  ابوهالل  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  عمر  ابوهالل  السيد 
 3227 12 طريق مراكش صودوا  كلم 
اوالد مبارك 23222 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  عمر  ابوهالل  السيد 
 3227 12 طريق مراكش صودوا  كلم 
اوالد مبارك 23222 بني مالل املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 28 وو يو 

2221 تحت رقم 651.
738I

karama conseil

 STE ETABLISSEMENT
 SCOLAIRE PRIVE

)CHEMIN DE L›AVENIR( 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 ز قة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 ز قة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب
 STE ETABLISSEMENT SCOLAIRE
 (PRIVE  (CHEMIN DE L›AVENIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
عبد الكريم الخطابي عمارة بن 

مو�سي الكواش الطابق الثاني فاس - 
32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.59123
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2221 أبريل   15 املؤرخ في 
 STE ETABLISSEMENT SCOLAIRE

 (PRIVE  (CHEMIN DE L’AVENIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   1.162.222
اإلجتماعي شارع عبد الكريم الخطابي 
الطابق  الكواش  مو�سي  بن  عمارة 
املغرب  فاس   32222  - الثاني فاس 
 تيجة لعدم تتمة املشروع لضروف 

خاصة.
و عين:

و  امزيل  جيهان   السيد)ة) 
عنوا ه)ا) فاس 32222 فاس املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 15 أبريل 2221 وفي شارع عبد 
مو�سي  بن  عمارة  الخطابي  الكريم 
الكواش الطابق الثاني فاس - 32222 

فاس املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2744/2221.
739I

الوص

الوص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الوص
شارع االما ة رقم 46 كدوة السبع ، 

93222، تطوان املغرب
الوص شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
االما ة رقم 46 كدوة السبع - 

93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : الوص.

جميع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
اعمال الطباعة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االما ة رقم 46 كدوة السبع - 93222 

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : لشهب  اسامة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  لشهب  اسامة  السيد 
شارع املصلى القدومة رقم 136 ط 2 

93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  لشهب  اسامة  السيد 
شارع املصلى القدومة رقم 136 ط 2 

93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 1215.
742I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

2AE IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتا يا صندوق البرود 
2629 ، 42222، مراكش املغرب

2AE IMMO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتا يا صندوق البرود 2629 - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 2AE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMO

تأجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

جميع املباني املفروشة.

57 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 -  2629 البرود  صندوق  موريتا يا 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الطالبي  الفتاح  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الطالبي  الفتاح  عبد  السيد 

عنوا ه)ا) دوار السراوري سيدي عبد 

هللا غياث اوت اورير 42222 مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الطالبي  الفتاح  عبد  السيد 

عنوا ه)ا) دوار السراوري سيدي عبد 

هللا غياث اوت اورير 42222 مراكش 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124787.

741I
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GFC SUPERVISEUR

OMEGA PHONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GFC SUPERVISEUR
 N°17 RUE MAGELLAN APT13 ،.
20110، CASABLANCA MAROC

OMEGA PHONE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
املسيرة 2 ز قة 4 رقم 77   - 22352 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.85915

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بلقاسم دوش  )ة)  تفويت السيد 
 98 أصل  من  اجتماعية  حصة   92
حصة لفائدة  السيد )ة) حنان فقري 

بتاريخ 28 ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781445.
742I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

NUTERGIA PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL
 MESKINI VN FES ، 30000، FES

MAROC
NUTERGIA PARA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األر�سي عمارة 32 شارع عبد الخالق 
توريس فاس - 32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66829
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ريفي  تحافي  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   522 املامون 

السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 

)ة) تحافي ريفي هشام بتاريخ 17 ماي 

.2221

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

وو يو   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2762.

743I

AUDITAX MAROC

BEST MCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDITAX MAROC

 BD ZERKTOUNI ANG BD 219

 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI

 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc

BEST MCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

أبو حسن األشعري، الطابق الرابع، 

شارع أ فا، الدار البيضاء - 22372 

CASABLANCA املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.374927

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2218 وناور   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) رشيد   العبوتي  

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.222

4.222 حصة لفائدة  السيد )ة) زاود   

زاهير بتاريخ 24 وناور 2218.

تفويت السيد )ة) محمد    زرهوني  

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.222

4.222 حصة لفائدة  السيد )ة) زاود   

زاهير بتاريخ 24 وناور 2218.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779221.

744I

fidu ben

 CENTRE DE RADIOLOGIE
KHOURIBGA  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

fidu ben
85 ز قة موالي عبد هللا ، 25212، 

خريبكة اململكة املغربية
 CENTRE DE RADIOLOGIE

KHOURIBGA  SARL  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 78 ز قة 
التفاح خريبكة  - - خريبكة  املغرب .
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.227
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 أبريل 2221
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
للشركة مع مقتضيات القا ون: قبول 
استقالة السيدة وزاني تهامي سميرة 

من منصبها كمسيرة بالشراكة 
جوهري  السيدة  تبقي  تم  ومن 
وحيدة  كمسيرة  فوزية  تيسافي 

للشركة 
تهامي  وزاني  السيدة  تعيين   -

سميرة كمدورة طبية
-التناوب بين السيدة وزاني تهامي 
تيسافي  جوهري  السيدة  و  سميرة 
فوزية علي التسيير و اإلدارة الطبية  
ملدة سنتين لكل واحدة منهما و ذلك 

ابتدآ من 1 ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
23 وو يو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2221 تحت رقم 275.
745I

MA GLOBAL CONSULTING

OPPIDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شارع عبد املومن و ز قة فان 
زيال د إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

22222، الدار البيضاء املغرب
OPPIDO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق السادس رقم 18

 - 22222  الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524397
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPPIDO
 : بإوجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية؛
استشارات في التصدور.

وتجارة  إدارة  في  االستشارات 
املنتجات الزراعية.

االستحواذ على حصة في شركات 
البيع باملغرب والخارج.

والوساطة  والتصدور  االستيراد 
والتجارة  االستيراد  أو  التصدور  في 
لجميع املنتجات الزراعية أو الالزمة 
للزراعة ، لحسابها أو لحساب الغير .

59 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الزرقطوني الطابق السادس رقم 18 - 

22222  الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  DELASSUS GROUP : الشركة 
998 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
 1   : السيد قاسم بناني اسميرس 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
بناني اسميرس  السيدة زهوروفاء 
:  1 حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اسميرس  بناني  قاسم  السيد 
عنوا ه)ا) 18 ز قة دوكي أ فا  22222 

الدارالبيضاء املغرب.
بناني اسميرس  السيدة زهوروفاء 
السويس  قناة  ز قة  عنوا ه)ا) 
 22222 الذئاب   عين  رويان  ممر 
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الدارالبيضاء املغرب.

 DELASSUS GROUP الشركة 

الوليد  ابن  شارع خالد   9 عنوا ه)ا) 

الدارالبيضاء   22222 السبع   عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اسميرس  بناني  قاسم  السيد 
عنوا ه)ا) 18 ز قة دوكي أ فا  22222 

الدارالبيضاء املغرب

بناني اسميرس  السيدة زهوروفاء 
السويس  قناة  ز قة  عنوا ه)ا) 

 22222 الذئاب   عين  رويان  ممر 

الدارالبيضاء املغرب

 - بتاريخ  تم اإلوداع القا وني ب-  

تحت رقم -.

746I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

S.P.R.A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 ACCOUNTING & BUSINESS

CENTER

 387BD MOHAMED V ETAGE 7

 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

S.P.R.A شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 12RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 LIBERTE ETG 3 APPT 5  - 20000

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.441823

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2221 أبريل   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة)  السيد  تفويت 

 ABDERRAZZAK BERRADI 1.000

 1.222 أصل  من  اجتماعية  حصة 

 SAID )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

MABDOUR بتاريخ 13 أبريل 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779722.
747I

شركة كو طا سات

شركة تيزي نيسلي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

شركة كو طا سات
شارع املتنبي حي الوفاء رقم 64 بني 
مالل بني مالل، 23222، بني مالل 

املغرب
شركة تيزي  يسلي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول مركز تيزي  يسلي القصيبة 
قصبة تادلة قصبة تادلة 23273 

تيزي  يسلي املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1211

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 أبريل   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بن  هللا  عبذ  )ة)  السيد  تفويت 
اعمر 522 حصة اجتماعية من أصل 
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.222

ابراهيم با بتاريخ 22 أبريل 2221.
بن  هللا  عبذ  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   522 اعمر 
السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 
)ة) الزوهرة الصاذقي بتاريخ 22 أبريل 

.2221
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 21 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تادلة  

ماي 2221 تحت رقم 56.
748I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

Z.M.Z
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 ACCOUNTING & BUSINESS
CENTER

 387BD MOHAMED V ETAGE 7
 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
Z.M.Z شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 12RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 LIBERTE ETG 3 APPT 5 - 20000

.CASABLANCA MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.441825

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 أبريل   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة)  السيد  تفويت 
 ABDERRAZZAK BERRADI 1.000
 1.222 أصل  من  اجتماعية  حصة 
 SAID )ة)  السيد  لفائدة   حصة 
MABDOUR بتاريخ 13 أبريل 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779722.

749I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

فود سسيتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC
فود سسيتي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 احمد 
املججاتي اقامةاأللب طابق 1 رقم 8  
املعارف الدارالبيضاء - 22332 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فود   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سسيتي.
جميع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
األنشطة املتعلقة بالفنادق وصناعة 

التموين.
عنوان املقر االجتماعي : 13 احمد 
  8 1 رقم  املججاتي اقامةاأللب طابق 
املعارف الدارالبيضاء - 22332 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كارلوس خيسوس اسبينو 
ريكو :  522 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة .
 522   : عطاري  ووسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كارلوس خيسوس اسبينو 
 22222 ز قة راميي   9 ريكو عنوا ه)ا) 

الدارالبيضاء املغرب.
السيد ووسف عطاري عنوا ه)ا) 
 22222 بوركون  بلعباس  ز قة   27

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كارلوس خيسوس اسبينو 
 22222 ز قة راميي   9 ريكو عنوا ه)ا) 

الدارالبيضاء املغرب
السيد ووسف عطاري عنوا ه)ا) 
 22222 بوركون  بلعباس  ز قة   27

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781219.

752I
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FIGENOR

صيدلية ابدور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

صيدلية ابدور شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 156.شارع 
الجيش امللكي - 62222 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

صيدلية ابدور.
غرض الشركة بإوجاز : صيدلية.

.156  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الجيش امللكي - 62222 الناظور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 752.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 7522  : لعبودي  مليكة  السيدة 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مليكة لعبودي عنوا ه)ا) 
 156 رقم  امللكي  الجيش  .شارع 

62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  لعبودي  مليكة  السيد 
 156 رقم  امللكي  الجيش  .شارع 

62222 الناظور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 23 وو يو 

2221 تحت رقم 1159.
751I

ILYADO CONSULTING

STE AGRO S3M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER ETAGE (PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE AGRO S3M شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
بساتين 22 الطابق 5 شقة 13  - 

23222 بني مالل  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11589
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRO S3M
غرض الشركة بإوجاز : مزارع

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -   13 شقة   5 الطابق   22 بساتين 

23222 بني مالل  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 252   : امبارك  الدوباللي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 752   : حفيضة  صابير  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الدوباللي امبارك عنوا ه)ا) 
اقامة بساتين 22 الطابق 5 شقة 13 

23222  بني مالل  املغرب.
حفيضة  الصابير  السيدة 
  22 رقم   22 تجزئة شمس  عنوا ه)ا) 

23222 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  صبرون   بامي  السيدة 
تجزئة شمس 22 رقم 22  23222 بني 

مالل املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 27 وو يو 

2221 تحت رقم 642.

752I

STE REDAGOOL SARL

STE REDAGOOL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE REDAGOOL SARL
193 حي ملويةاوطاط الحاج عمالة 
بوملان ميسور ، 35222، تازة املغرب
STE REDAGOOL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ملوية 

اوطاط الحاج عمالة ميسور - 
33252 ميسور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1611
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2222 وناور   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) احمد  بوكريشة 
من  اجتماعية  حصة   122 الذهبي 
)ة)  السيد  322 حصة لفائدة   أصل 

حمو  الذهبي بتاريخ 21 وناور 2222.
الذهبي  قدور  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   222
)ة) حمو   السيد  322 حصة لفائدة  

الذهبي بتاريخ 21 وناور 2222.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وناور   27 بتاريخ  ببوملان   االبتدائية 

2222 تحت رقم 16/2222.

753I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

ZAYT ZAYTOON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
ZAYT ZAYTOON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12، شارع 
الحرية، الطابق 3، الشقة رقم 5 

الدارالبيضاء 22222 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525571

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZAYT  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ZAYTOON
املطاعم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وخدمات التموين املتنقلة.
 ،12  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الحرية، الطابق 3، الشقة رقم 
5 الدارالبيضاء 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 122 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد اووب سحال عنوا ه)ا) 23، 
 22262 كوتيي  شارع جون جوريس، 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  سحال  شعيب  السيد 
اقامة البستان، العمارة ا24، الشقة 

رقم 4 22222 بنسلسمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اووب سحال عنوا ه)ا) 23، 
 22262 كوتيي  شارع جون جوريس، 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 359361583.

754I

FLASH ECONOMIE

NADA NASSIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NADA NASSIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 مقرها اإلجتماعي :تجزئة الجزيرة 

الخضراء رقم 37 طريق مهدوة - سال 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33695
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
NADA NASSIM:تسمية الشركة
التغذوة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العامة
 قل البضائع

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طريق   37 رقم  الخضراء  الجزيرة 

مهدوة- سال
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

وناور و   1 السنة املالية:تبتدئ في 
تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة 

 122.222 :مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي

 1.222  : السيد الكبير الصاريدي 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  :األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء

عنوا ه  الصاريدي  الكبير  السيد 
 37 رقم  الخضراء  الجزيرة  تجزئة 

طريق مهدوة - سال 
والعائلية  الشخصية  :األسماء 

ومواطن مسيري الشركة
السيد الكبير الصاريدي عنوا ه   
 37 رقم  الخضراء  الجزيرة  تجزئة 
غير  ملدة  مسير  سال   - مهدوة  طريق 

محدودة 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بسال بتاريخ 17 ماي 2221 

تحت رقم 36628

755I

سيكما كومبت

BELLA CALIFORNIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سيكما كومبت
29، شارع محمد السادس املركب 
التجاري اراك، عمارة ف 2، مكتب 
4، الدار البيضاء ، 22552، الدار 

البيضاء املغرب
Bella California شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 147، 

شارع الزرقطوني، اقامة افا الطابق 
الثاني مكتب 22 - 22552 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525813
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Bella  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.California
و  مقهى   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مطعم.
 ،147  : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة افا الطابق  شارع الزرقطوني، 
الدار   22552  -  22 مكتب  الثاني 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد احمد لعر�سي :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : السيد عبد املجيد عتيق 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  لعر�سي  احمد  السيد 
تجزئة بدر الرقم 29   23222 الفقيه 

بن صالح املغرب.
عتيق  املجيد  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) اسبا يا 2 اسبا يا اسبا يا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  لعر�سي  احمد  السيد 
تجزئة بدر الرقم 29   23222 الفقيه 

بن صالح املغرب
عتيق  املجيد  عبد  السيد 

عنوا ه)ا) اسبا يا 2 اسبا يا اسبا يا
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781422.
756I

CABINET MASTER COMPTABLE

IKRANAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET MASTER COMPTABLE
 AV HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM N 103
 IMINTANOUT ، 41050،

IMINTANOUT MAROC
IKRANAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

رقم 44 اقامة الوحدة الحي االداري 
امنتا وت - 41252 امنتا وت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.687
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) مصطفى اكزاز 
322 حصة اجتماعية من أصل 422 
ابراهيم   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

بوطزاط  بتاريخ 25 ماي 2221.
الحسين  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   122 االشقار 
)ة)  السيد  422 حصة لفائدة   أصل 
ماي   25 بتاريخ  بوطزاط   ابراهيم  

.2221
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 22 بتاريخ  بامنتا وت   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 214/2221.
757I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

AJBANE MONA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54222، خنيفرة املغرب

AJBANE MONA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النجاح 
ز قة 37 اجلموس  - 54222 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3869

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
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القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AJBANE MONA
ا تاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الجبن
بيع الحليب و مشتقاته

إ تاج زراعي   .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النجاح ز قة 37 اجلموس  - 54222 

خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيدة نعيمة العثماني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نعيمة العثماني عنوا ه)ا) 
 54222 اجلموس  مركز  النجاح  حي 

خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نعيمة العثماني عنوا ه)ا) 
 54222 اجلموس  مركز  النجاح  حي 

خنيفرة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
27 وو يو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2221 تحت رقم 219.
758I

OUTSOURCING ADVISORY

PROF-RESTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC

PROF-RESTO  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
أ فا زاوية شارع كلوس دي بروفانس 
 B 108 22000 الدور التاسع شقة

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
PROF- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. RESTO
افتتاح    : بإوجاز  الشركة  غرض 

وإطالق املطاعم
 صائح وتصميم ودوكور املطاعم.

75 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
أ فا زاوية شارع كلوس دي بروفانس 
 B 108 22000 التاسع شقة  الدور 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد  هشام لوغراري  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام لوغراري  عنوا ه)ا) 
 Allées des Lauriers Roses, N°
Lot Al Hariri AS  20040 ,21 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام لوغراري  عنوا ه)ا) 
 Allées des Lauriers Roses, N°
Lot Al Hariri AS  20040 ,21 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم -.
759I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

BERGUI DROGUERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54222، خنيفرة املغرب

BERGUI DROGUERIE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 87 شارع 
محمد الخامس  - 54222 خنيفرة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3729

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2221 وو يو   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.222.222«
 1.322.222« إلى  درهم«   122.222«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع دوون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
27 وو يو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2221 تحت رقم 215.
762I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE FIDAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
ز قة 63 رقم 3 تنجداد ، 52622، 

تنجداد املغرب
STE FIDAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اوت 
بن عمر فركلة السفلى  - 52622 

تنجداد املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11829

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2221 وو يو   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.222.222«
 2.522.222« إلى  درهم«   522.222«
تقدوم حصص    : عن طريق  درهم« 

 قدوة أو عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 276.

761I

ائتما ية أكيدي

HYDRO - MAZ
إعالن متعدد القرارات

ائتما ية أكيدي
ز قة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشقة 12، الطابق الثالث  )م.ج) 
حمرية مكناس ، 52222، مكناس 

املغرب
HYDRO - MAZ »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي:  رقم 651 
تجزئة املنصور 52252˓  مكناس  
رقم 651 تجزئة املنصور 52252˓  
مكناس 52252  مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.43625
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   24 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
تفويت وبيع كل الحصص  52 حصة 
التي  درهم   522 واحدة  كل  قيمة 
ومتلكها الشريك السيد ر�سى عليتان 
للتعريف  الوطنية  لبطاقة  الحامل 

D 919417 كما ولي : 
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الشريك  لفائدة  حصة   (45(
األصلي السيد امبن الهرمازي الحامل 
 948446 لبطاقة الوطنية للتعريف 
) حصص لفائدة الشريك   5( و   -  ˓D
الجدود السيد  مراد الصباغ  الحامل 
 534823 لبطاقة الوطنية للتعريف 
السيد امبن  وبهذا أصبح  صيب    .D
الهرمازي  95 حصة قيمة كل واحدة 
 5 مراد الصباغ  درهم والسيد    522
حصص قيمة كل واحدة 522 درهم .
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
تعيين السيد امبن الهرمازي الحامل 
 948446 لبطاقة الوطنية للتعريف 
الوحيد  واملسؤول  جدود  كمسير   D

عن اإلمضاءات لهاته الشركة 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي   : املساهمات   :  6 رقم  بند 
الشريك  ساهم  ماولي:   على  ونص 
مالل  في رأس  الهرمازي  أمين  السيد 
قدره  بمبلًغ  قدي  الشركة  هاته 
سبعة وأربعون ألًفا وخمسمائة درهم 
)47،500.00 درهم). وساهم الشريك 
مالل  رأس  في  الصباغ  مراد  السيد 
هاته الشركة بمبلًغ  قدي قدره ألفان 
درهم).   2522.22( وخمسمائة درهم 
هؤالء الشركاء  وقرون صراحة أ ه تم 
درهم   50،000.00 اإلفراج عن مبلغ 
كامل  بشكل  درهم)  ألف  )خمسون 

وفعال وفًقا للقا ون املعمول به.
بند رقم 7: رأس املال: الذي ونص 

على ماولي: 
 تم تحدود رأس مال الشركة بمبلغ 
 50،000.00( درهم  ألف  خمسين 
 (122( مائة  إلى  مقسمة   ، درهم) 
 (522.22( خمسمائة  بقيمة  سهم 
درهم لكل منها وذلك بمعدل خمسة 
)95) سهم في ملكية السيد  وتسعين 
أمين الهرمازي و خمسة )5) أسهم في 
جميع   . الصباغ  السيد مراد  ملكية 
هذه األسهم مكتتبة بالكامل ودفعها 

الشركاء وفًقا للقا ون املعمول به.
بند رقم 16: تعيين مسير الشركة: 
تعيين  تم  ماولي:  على  ونص  الذي 
الهرمازي  أمين  السيد  الشريك 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

لهذه  وحيد  كمسير   D948446 رقم 

الشركة ملدة غير محدودة .

التوقيع االجتماعي:   :36 بند رقم 

الذي ونص على ماولي:  تلتزم الشركة 

بشكل صحيح وقا وني تجاه االعمالء 

املؤسسات  جميع  وتجاه  والزبناء 

السيد  بتوقيع   ، واملصرفية  العامة 

لبطاقة  الحامل  الهرمازي   أمين 

D948446 التعريف الوطنية رقم

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   28 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 43625.

762I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

FABOU INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،

CASABLANCA MAROC

FABOU INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 

اكفول  رقم 12 حي خط رملة 21  

العيون - 3222 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36231

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2221 ماي   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

وحيا  املهدي  )ة)  السيد  تفويت 

3.322 حصة اجتماعية من  كغرابو  

السيد  12.222 حصة لفائدة   أصل 

ماي   23 بتاريخ  لدوزي   )ة)  فيسة 

.2221

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

رقم  تحت   2221 وو يو   27

.23411121215383

763I

TOUBKAL INVEST

 SAFA SERVICE ET
CREATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST

 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SAFA SERVICE ET CREATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

االعمال توبقال طابق االول رقم 

6 شارع خالد بن الوليد جيليز  - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

114511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAFA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SERVICE ET CREATION

هندسة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ودوكور.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 6 رقم  االول  طابق  توبقال  االعمال 

شارع خالد بن الوليد جيليز  - 42222 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بنطاهر  السيدة صفاء 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بنطاهر عنوا ه)ا)  السيدة صفاء 

 82222 املسيرة    6 رقم  غزة  شارع 

اغادور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنطاهر عنوا ه)ا)  السيدة صفاء 

 82222 املسيرة    6 رقم  غزة  شارع 

اغادور املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   24 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 123685.

764I

CABINET BADREDDINE

YOUFTEN B.T.P
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 2، مراكش املغرب

YOUFTEN B.T.P شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي سكومة 1 

رقم 17 و 18 شقة رقم 17 الطابق 

3  - 42152 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17123

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 ماي 2221 تم رفع رأسمال 

 14.222.222« قدره  بمبلغ  الشركة 

درهم« أي من »16.222.222 درهم« 

إلى »32.222.222 درهم« عن طريق :  

أرباح أو عالوات  أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124727.

765I
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Zirana Maroc

رخامي ترانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI
MAROC

رخامي ترانس  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الرقم 
9 ز قة الشعبة جنان الشقوري  - 

46222 آسفي املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7733

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 أبريل   26 املؤرخ في 
رخامي ترانس  شركة ذات املسؤولية 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 
 - الشقوري   الشعبة جنان  ز قة   9
آسفي املغرب  تيجة لغرض   46222

الشركة غير محقق.
و عين:

السيد)ة) أمين  رخامي و عنوا ه)ا) 
الرقم 9 ز قة الشعبة جنان الشقوري  
)ة)  كمصفي  املغرب  آسفي   46222

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
الرقم  وفي   2221 أبريل   26 بتاريخ 
 - الشقوري  جنان  الشعبة  ز قة   9

46222 آسفي املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2221 تحت رقم 521.
766I

Vivartech

VIVARTECH 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Vivartech
شارع ابراهيم الروداني عمارة ريحا ة 
طبق 5 رقم 21 املعاريف ، 22332، 

الدار البيضاء املغرب

 VIVARTECH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ابراهيم الروداني عمارة ريحا ة طبق 
5 رقم 21 املعاريف - 22332 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

494161
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VIVARTECH
غرض الشركة بإوجاز : بيع اللوازم 

املدرسية .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ابراهيم الروداني عمارة ريحا ة طبق 
الدار   22332  - املعاريف   21 رقم   5

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : السيد لحلو محمد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد لحلو محسين :  322 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة لحلو سهام :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
122 حصة    : السيدة لحلو وداد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  محمد  لحلو  السيد 
 15 طريق عبد العزيز الفشتالي رقم 

62222 وجدة املغرب.
عنوا ه)ا)  محسن  لحلو  السيد 
 3 الشقة   48 البيضاء  الدار  طريق 

62222 وجدة املغرب.
السيدة لحلو سهام عنوا ه)ا) حي 

 62222  22 االسراء  طريق  القدس 
وجدة املغرب.

عنوا ه)ا)  وداد  لحلو  السيدة 
مصر  طريق  املنصور  يعقوب  شارع 

رقم 8 62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  محسين  لحلو  السيد 
 3 الشقة  البيضاء  الدار  طريق   48

62222 وجدة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2221 تحت رقم -.
767I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

ِإمِلت كلوبال سرفيس مروكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC
ِإمِلت كلوبال سرفيس مروكو شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 احمد 
املججاتي اقامة األلب طابق 1 رقم 
8  املعارف الدارالبيضاء - 22332 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525741
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ِإمِلت   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كلوبال سرفيس مروكو.
توفير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

حلول املوارد البشرية.
عنوان املقر االجتماعي : 13 احمد 

رقم   1 اقامة األلب طابق  املججاتي 
 22332  - الدارالبيضاء  املعارف    8

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 1.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1   : السيد حميل ريتشارد أ دري 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
الشركة ِإمِلت كلوبال سرفيس :  9 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
أ دري  ريتشارد  حميل  السيد 
محكمة  ورث  وحدة  عنوا ه)ا) 
فيربا كس 1822 ، شيكاغو ، إلينوي 
املتحدة  الوالوات  شيكاغو   62611

األمريكية.
سرفيس  كلوبال  ِإمِلت  الشركة 
عنوا ه)ا) 251 شالالت صغيرة دريف 
ويلمنجتون دوالوير الوالوات املتحدة 
الوالوات  دوالوير   19828 األمريكية 

املتحدة األمريكية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أ دري  ريتشارد  حميل  السيد 
محكمة  ورث  وحدة  عنوا ه)ا) 
فيربا كس 1822 ، شيكاغو ، إلينوي 
املتحدة  الوالوات  شيكاغو   62611

األمريكية
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781681.
768I

GROUPE ABCE

مديونة سيرام
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

GROUPE ABCE
124 مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 22222، الدار البيصاء 
املغرب

مدوو ة سيرام شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 
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الزرقطوني فضاء الزرقطوني الطابق 

االول حي املستشفيات - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.433521

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   2221 ماي   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»922.222 درهم« أي من »122.222 

عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 
دوون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781962.

769I

N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE AL TORK
INTERNATIONAL SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 SOCIETE AL TORK

 INTERNATIONAL SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي اشعالة 
رقم 5 - 62222 الناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17829

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تغيير  تم   2221 ماي   25 في  املؤرخ 

االشغال   -« من  الشركة  نشاط 

العمومية والبناء

-اشغال السباكة والكهرباء

واشغال  التنظيف  -خدمات 

»-مركز  إلى  بالحدائق.«  خاصة 

التجميل

-التجارة«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 23 وو يو 

2221 تحت رقم 1155.
772I

fiduciaire for you

 EL BASRAOUI
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

fiduciaire for you
شارع محمد البقال عمارة صبحي 

رقم 51 الطابق 3 شقة رقم 27 جيلز 
، 42222، مراكش املغرب

 EL BASRAOUI DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي جننات 
5 بلوك 5  رقم 394 عين  اطي - 

42222 مراكش   املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52637

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 29 أكتوبر 2213 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 EL BASRAOUI الوحيد  الشريك 
رأسمالها  مبلغ    DISTRIBUTION
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
رقم    5 بلوك   5 جننات  اإلجتماعي 
مراكش     42222  - اطي  عين    394
املغرب   تيجة ل : عدم اقبال الزبائن 

و لوجود منافسة
..و حدد مقر التصفية ب جننات 
 - اطي  عين    394 رقم    5 بلوك   5

42222 مراكش   املغرب . 
و عين:

و  ملبرع  توفيق     السيد)ة) 
عنوا ه)ا) دوار لحمنات أوالد حسون 
املغرب   مراكش     42222 الويدان   

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124873.
771I

LEADER FINANCE

GENIUSWEB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE  N° 2 IMM 520 AL

 MANAR OPERATION CHARAF ،
40000، MARRAKECH MAROC

GENIUSWEB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
1 شقة 41 بلوك F اقامة  الحمراء 

شارع عالل الفا�سي مراكش - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GENIUSWEB
استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

وكالة لالشهار
تقدوم االستشارات في التسويق   

الشبكي.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحمراء  اقامة    F بلوك   41 شقة   1
شارع عالل الفا�سي مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : ووسف  اميتي  السيد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  ووسف  اميتي  السيد  
 N 42222 بلوك 44 رقم 13 الوحدة 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  ووسف  اميتي  السيد  
 N 42222 الوحدة   13 رقم  بلوك44 

مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124637.
772I

املحاسب إلياس عمراني

 AUTO ECOLE JANANE
GHIZLAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املحاسب إلياس عمراني
تجزئة األميرة شارع املوحدون الطابق 

األول رقم 22 ، 93122، الفنيدق 
MAROC

 AUTO ECOLE JANANE
GHIZLAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بن 
دوبان شارع معركة أ وال الطابق 
األول  - 93122 الفنيدق املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29245
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ECOLE JANANE GHIZLAN
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مدرسة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
لتعليم السياقة .

بن  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  أ وال  معركة  شارع  دوبان 

األول  - 93122 الفنيدق املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
722 حصة    : السيد جنان خليد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة جنان غزالن  :  322 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  خليد  جنان  السيد 
تجزئة األميرة ز قة ليل إقامة أسيل  

93122 الفنيدق املغرب .
عنوا ه)ا)  غزالن   جنان  السيدة 
املخازن   واد  شارع  العليا  كنديسة 

93122 الفنيدق املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  خليد  جنان  السيد 
تجزئة األميرة ز قة ليل إقامة أسيل 

93122 الفنيدق املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
مارس   32 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2221 تحت رقم 2734.
773I

مستأمنة القصبة كو طا

SOCIÉTÉ RIVOZAK IMPEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستأمنة القصبة كو طا
الحي االداري الشقة رقم ٣ قصبة 
تادلةالحي االداري الشقة رقم ٣ 
قصبة تادلة الحي االداري الشقة 
رقم ٣ قصبةالحي االداري الشقة 

رقم ٣ قصبة تادلة، 23522، قصبة 
تادلة املغرب

 SOCIÉTÉ RIVOZAK IMPEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 44 
عمارة اطلس شارع الحسن التاني 
بني مالل - 23222 بني مالل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8121
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2219 غشت   21 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 SOCIÉTÉ الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ رأسمالها    RIVOZAK IMPEX
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجتماعي رقم 44 عمارة اطلس شارع 
الحسن التاني بني مالل - 23222 بني 
توقف عن   : مالل املغرب  تيجة ل 

العمل  تيجة ضروف قاهرة.
 44 و حدد مقر التصفية ب رقم 
عمارة اطلس شارع الحسن التاني بني 

مالل - 23222 بني مالل املغرب. 
و عين:

خمريش  زكرياء    السيد)ة) 
 39214 اوطالية  عنوا ه)ا)  و 
)ة)  كمصفي  اوطالية   LAGNASCO

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الحي   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
قصبة  زياد  بن  طارق  ز ة  االداري 

تادلة
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 28 وو يو 

2221 تحت رقم 656.
774I

املحاسب إلياس عمراني

ALCUDIA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

املحاسب إلياس عمراني
تجزئة األميرة شارع املوحدون الطابق 

األول رقم 22 ، 93122، الفنيدق 
MAROC

ALCUDIA TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

األميرة رقم 38  - 93122 الفنيدق  
املغرب .

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29379
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2221 ماي   25 في  املؤرخ 
السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 

بوحجيرة عبد السالم  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2221 تحت رقم 1346.
775I

SARL

 SOUKKANIA
DEVELOPPEMENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
 SOUKKANIA

DEVELOPPEMENT SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 
سومية إقامة شهرزاد3،الطابق 5 

النخيل الدار البيضاء 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
526191

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 SOUKKANIA  : تسميتها 

.DEVELOPPEMENT SARL

الترويج   : بإوجاز  الشركة  غرض 
العقاري.

ز قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 5 شهرزاد3،الطابق  إقامة  سومية 
الدار   22222 النخيل الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 ALIAT RAHMA :  422 الشركة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
  ISMA HOLDING  : الشركة 
172 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
 MKG HOLDING :  172 الشركة

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
  SHELK HOLDING : الشركة 
122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
  AURORA CAPITAL : الشركة 
62 حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
URI NADA :  55 حصة  السيدة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
  BENKIRANE NASSER : السيد 
25 حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 ALIAT RAHMA الشركة 
عنوا ه)ا) 4 ز قة إمام مسلم لوازيس 
البيضاء  الدار   22222 حسني   حي 

املغرب.
   ISMA HOLDING الشركة 
 22222 أ فا  221,شارع  عنوا ه)ا) 

الدار البيضاء املغرب.
 MKG HOLDING الشركة 
 22222 أ فا  221,شارع  عنوا ه)ا) 

الدار البيضاء املغرب.
 SHELK HOLDING الشركة 
 3 إقامة شهرزاد   22 رقم  عنوا ه)ا) 
الطابق 5 ز قة سمية النخيل  22222 

الدار البيضاء املغرب.
  AURORA 122.222 الشركة 
 22222 أ فا  221,شارع  عنوا ه)ا) 

الدار البيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)   URI NADA السيدة 
طريق   15 رقم  الهدى  دوار  إقامة 
ازمور  22222 الدار البيضاء املغرب.
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 BENKIRANE NASSER السيد 

كاليفور يا  ا فا  تجزئة  عنوا ه)ا) 

22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 MOHAMED EL السيد 

إقامة  عنوا ه)ا)   KOUHENE

19 شارع عبد الهادي  الفردوس فيال 

بوطالب ح ح  22222 الدار البيضاء 

املغرب

 MOHAMED YOUSSEF السيد 

إقامة  عنوا ه)ا)   EL KOUHENE

13 طريق ازمور ح ح  الفردوس فيال 

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 4328.

776I

OUR EXPERT

 PALMIER MAHAMID POUR
ANIMAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 PALMIER MAHAMID POUR

ANIMAUX  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 N 7 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115715

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PALMIER MAHAMID POUR

. ANIMAUX
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 MARCHAND D’ALIMENTATION
 ET ACCESSOIRE POUR

. ANIMAUX
 N 7 LOT : عنوان املقر االجتماعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL
 MASSAR MARRAKECH - 42222

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة حسناء خرطوش  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
خرطوش   حسناء  السيدة 
عنوا ه)ا) سعادة 1 رقم 29 املحاميد 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
خرطوش   حسناء  السيدة 
عنوا ه)ا) سعادة 1 رقم 29 املحاميد 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124795.
777I

NADOFISC SARL

ZAIARI IMPORT-EXPORT
إعالن متعدد القرارات

NADOFISC SARL
3 مارس ز قة قرطبة عمارة  شارع 
 ،62222  ، الناضور   2 شقة رقم   7

الناضور املغرب
 ZAIARI IMPORT-EXPORT

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي املطار 

اقامة بسم هللا رقم 91 - - الناظور 

املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.12849

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2221 وو يو   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي:  

الشركة  حصص  بيع  على  املوافقة 

الجدد  الشركاء  على  واملوافقة 

االنسة املليح سلمى ،الحامل لبطاقة 

 S792531 رقم  الوطنية  التعريف 

الحامل  الزاورادريس  ابن  والسيد   ،

رقم  الوطنية  التعريف   لبطاقة 

الشركة  أسهم  وتوزيع    C694224
على الشكل األتى: -السيدة الصدوق 

122 درهم  252 سهًما بقيمة  حورية 

الزاورزينب  ابن  -اآلنسة.  للسهم. 

252 سهًما بقيمة 122 درهم للسهم. 

سهم   252 الزاورحمادة  ابن  -السيد 

بقيمة 122 درهم للسهم. - 

سهًما   125 سلمى  املليح  اآلنسة. 

السيد   - للسهم.  درهم   122 بقيمة 

بقيمة  سهم   125 الزاورادريس   ابن 

122 درهم للسهم.

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

والسيد  سلمى  املليح  االنسة  تعيين 

ابن الزاورادريس كمسيرون اضافيين 

جدودون للشركة الحالية.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي:  

اعادة تقسيم حصص الشركة

بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

اعادة تقسيم رأسمال الشركة 

على  ونص  الذي   :16 رقم  بند 

اضافيين  مسيرون  تعيين  ماولي: 

جدودون للشركة 

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 وو يو 

2221 تحت رقم 1164.

778I

aice compta

US MEDIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
US MEDIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
أحمد املجاتي إقامة جبال األلب 

الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف 
البيضاء 22372 البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
526225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 US  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDIC
غرض الشركة بإوجاز : تاجر مواد 

صيدال ية ومواد استهالكية.
ز قة   13  : عنوان املقر االجتماعي 
األلب  جبال  إقامة  املجاتي  أحمد 
الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف البيضاء 

22372 البيضاء  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيدة ثريا العرو�سي  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ثريا العرو�سي  عنوا ه)ا) 
841 حي  524 رقم  درب الوداد بلوك 

حسني  22232 البيضاء  املغرب .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ثريا العرو�سي  عنوا ه)ا) 
841 حي  524 رقم  درب الوداد بلوك 

حسني  22232 البيضاء  املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781644.
779I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE FOOD 4 YOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE FOOD 4 YOU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 232 محل 

رقم 4 لوداوة - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOOD 4 YOU
-بائع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الزيوت
-بائع املواد الغذائية.

 232  : االجتماعي  املقر  عنوان 
محل رقم 4 لوداوة - 42222 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بورمان  محمد  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  بورمان  محمد  السيد 
دوار تالمنزو كماسة 41222 شيشاوة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  بورمان  محمد  السيد 
دوار تالمنزو كماسة 41222 شيشاوة 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124629.
782I

aice compta

 DEVELOPMENT
 OPERATIONAL MAROC

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 DEVELOPMENT OPERATIONAL
MAROC CONSULTING  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
أحمد املجاتي إقامة جبال األلب 

الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف 
البيضاء 22372 البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
526229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 DEVELOPMENT OPERATIONAL

. MAROC CONSULTING
 -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

استشارات تكنولوجيا املعلومات
التصميم  تطوير تحليل دراسة   -

وبيع أ ظمة الكمبيوتر.
ز قة   13  : عنوان املقر االجتماعي 
األلب  جبال  إقامة  املجاتي  أحمد 
الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف البيضاء 

22372 البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد سهيل الحجوي  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سهيل الحجوي  عنوا ه)ا) 
زاوية ز قة  إقامة اليوسفية شقة أ6 
الجزائر والزالقة م ج مكناس   5222 

مكناس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سهيل الحجوي  عنوا ه)ا) 
زاوية ز قة  إقامة اليوسفية شقة أ6 
الجزائر والزالقة م ج مكناس   5222 

مكناس املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781646.
781I

COMPTE A JOUR

SALINOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62000، NADOR MAROC

SALINOUR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
بن طيب  - 62253 االدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SALINOUR
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القدس بن طيب  - 62253 االدريوش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : سالم املنصوري   السيد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد بوسلهام  ور الدون  :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  سالم املنصوري  عنوا ه)ا) 
حي السالم بن طيب 62253 الدريوش 

املغرب.
الدون   بوسلهام  ور  السيد 
عنوا ه)ا) حي البام  62253 الدريوش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  سالم املنصوري  عنوا ه)ا) 
حي السالم بن طيب 62253 الدريوش 

املغرب
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الدون   بوسلهام  ور  السيد 
عنوا ه)ا) حي البام  62253 الدريوش 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   27 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2221 تحت رقم 62.
782I

RADFID

LILIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LILIM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  67 ز قة 

شوفاليي باوارد الطابق 5 رقم 16     
22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.412233
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2221 مارس   12 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
مبلغ    LILIM الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
ز قة شوفاليي   67 مقرها اإلجتماعي  
 22222      16 رقم   5 باوارد الطابق 
 : ل  املغرب  تيجة  البيضاء  الدار 

إفالس الشركة وعدم تحقيق أرباح.
ز قة   67 و حدد مقر التصفية ب 
 -   16 رقم   5 شوفاليي باوارد الطابق 

22222 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

الشريف العلمي  لينة    السيد)ة) 
8 ساحة  عمارة أ9 شقة  و عنوا ه)ا) 
 22222 السوي�سي   السالم  زعير دار 
الرباط املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 774883.
783I

FOR NEGOCE

 MALIH ARCHI SERVICES ET
ACCESSOIRES SUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FOR NEGOCE
شارع مكة ز قة السرو عمارة رقم 

65 شقة رقم 21 العيون. شارع مكة 
ز قة السرو عمارة رقم 65 شقة رقم 
21 العيون.، 72222، العيون املغرب

 MALIH ARCHI SERVICES ET
ACCESSOIRES SUD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حي القدس 
تجزئة الوفاق بلوك س رقم 384 - 

72222 العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32119

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 23 ماي 2221 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
لبترول-تجارة  مشتقات  توزيع 
وكراء  شراء  و  املحروقات-انشاء 

واستغالل وسائل النقل..
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   23 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1728/21.
784I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت 

ملحقة ورزازات

 STE GIE HUILE D›OLIVE
VALEE SKOURA

مجموعة ذات النفع االقتصادي
تأسيس شركة

لجهة  لالستثمار  الجهوي  املركز 

درعة تافياللت ملحقة ورزازات
شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
 STE GIE HUILE D›OLIVE VALEE

SKOURA مجموعة ذات النفع 
االقتصادي

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
تسويق املنتجات املحلية بمركز 
سكورة - 45522 ورزازات املغرب
تأسيس مجموعة ذات النفع 

االقتصادي 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11543
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   16
النفع  ذات  ملجموعة  األسا�سي 

االقتصادي باملميزات التالية:
ذات  مجموعة   : الشركة  شكل 

النفع االقتصادي.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GIE HUILE D’OLIVE VALEE

.SKOURA
*إ تاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتقييم وتسويق الزيتون ومشتقاته
* تاجر زيوت الطعام بالتقسيط.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بمركز  املحلية  املنتجات  تسويق 

سكورة - 45522 ورزازات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
صفته  العزيزي  احمد  السيد 
الحسنية   الفالحية  التعاو ية  رئيس 
جماعة  عنوا ه)ا)  الزيتون   لزيت 

سكورة 45522 ورزازات املغرب.
صفته  السيد ابتهاج عبد الغني  
املحمدوة   الفالحية  التعاو ية  رئيس 
 45522 سكورة  جماعة  عنوا ه)ا) 

ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابتهاج عبد الغني عنوا ه)ا) 
 45522 سكورة  املسعود  اوالد 

ورزازات املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 24 وو يو 

2221 تحت رقم -.
785I

2219

جيكليم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

2219
rabat maroc ،42222 ، املغرب
جيكليم شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 شارع 
الجزائر شقة 12 حسان - 12222 

الرباط املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62979

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2221 فبراور   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   1.400.000,00«
إلى  درهم«   100.000,00« من 
  : عن طريق  درهم«   1.500.000,00«
أرباح أو عالوات  أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
مارس   12 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 2114/2221.
786I

aice compta

TOTTI FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
TOTTI FOOD  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
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مرس السلطان الطابق 1 شقة 3 - 

22372 البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOTTI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. FOOD

غرض الشركة بإوجاز : مطعم.

26 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 -  3 شقة   1 مرس السلطان الطابق 

22372 البيضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حسن الفريني :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة غزالن زيتون :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  الفريني  حسن  السيد 
إقامة الضحى 1 عمارة 82 رقم 14 ع 

س  22222 البيضاء  املغرب .

عنوا ه)ا)  زيتون  غزالن  السيدة 
إقامة الضحى 1 عمارة 82 رقم 14 ع 

س  22222 البيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  زيتون  غزالن  السيدة 
إقامة الضحى 1 عمارة 82 رقم 14 ع 

س  22222 البيضاء  املغرب 

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782626.

787I

KAMA SERVICE

SALIA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب
SALIA NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  الشقة 
رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور - 

24352 سيدي بنور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SALIA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.NEGOCE
التجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العامة
املواد الغدائة العامة.

الشقة    : عنوان املقر االجتماعي 
 - بنور  سيدي  أميرة  إقامة   2 رقم 

24352 سيدي بنور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الرزاق لكليل :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
لكليل  الرزاق  عبد  السيد 
 24352 حي السعادة    76 عنوا ه)ا) 

سيدي بنور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

لكليل  الرزاق  عبد  السيد 
 24352 السعادة  حي   76 عنوا ه)ا) 

سيدي بنور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 3952.
788I

JIHA FIDUCIAIRE

ZORA BEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
ZORA BEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين 
شركة اوكجيست رقم 26 الز قة 

3929 حي القدس الدشيرة . إ زكان 
86362 ا زكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZORA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BEN
استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 
الفضاءات  و  االلعاب  قاعات 

العومية.
توطين   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الز قة   26 رقم  اوكجيست  شركة 
إ زكان   . حي القدس الدشيرة   3929

86362 ا زكان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيدة بن رابح سميرة  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بن رابح سميرة  عنوا ه)ا) 

بلوك أ4 حي تليال أجدوك   115 شقة 

تيكوين 82652 أكادور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بن رابح سميرة  عنوا ه)ا) 

بلوك أ4 حي تليال أجدوك   115 شقة 

تيكوين 82652 أكادور املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   28 بتاريخ  االبتدائية با زكان  

2221 تحت رقم 1321.

789I

ISDM CONSULTING

STE SN2TD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

STE SN2TD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة مجموعة E رقم 887 الطابق 
رقم 1 العيون  - 72222 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36939
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SN2TD
و  البناء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اعمال اخرى.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة مجموعة E رقم 887 الطابق 
العيون   72222  - العيون    1 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الشيخ   السيدة جواد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  الشيخ  جواد  السيد 
الناظور  العروي  الحمرة  الساقية 

62999 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  الشيخ  جواد  السيد 
الناظور  العروي  الحمرة  الساقية 

62999 الناظور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1766/21.
792I

ISDM CONSULTING

SAHARA CONTRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000
العيون املغرب

SAHARA CONTRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة مجموعة E  رقم 888 

الطابق االول العيون  - 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAHARA CONTRAVAUX
البناء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

واعمال اخرى.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة مجموعة E  رقم 888 الطابق 
العيون   72222  - العيون   االول 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد واجودن عثمان 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد واجودن عثمان عنوا ه)ا) 
الناظور   62999 العروي  املطار  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد واجودن عثمان عنوا ه)ا) 
الناظور   62999 العروي  املطار  حي 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1765/21.
791I

CABINET BEN-YAHIA

VIKINGS CLUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BEN-YAHIA
122، شارع محمد الخامسـ  إقامة 
السالم اللطابق الثالث رقم 24ـ  
طنجة ، 92222، طنجة املغرب
VIKINGS CLUB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

موالي إسماعيل ، الطابق الثالث ، 
رقم 9 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2222 أكتوبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VIKINGS CLUB
الغرض   : بإوجاز  الشركة  غرض 
من الشركة هو إدارة وبرمجة وتنفيذ 
األنشطة الرياضية املتعلقة بممارسة 
تنظيم  إلى  وؤدي  مما   ، القدم  كرة 
األحداث املدفوعة أو املجا ية ودفع 
الوطني  الصعيدون  على   ، املكافآت 

والدولي.
تدور أوًضا جميع املهام املوكلة   -  
املبرمة  االتفاقية  بموجب  إليها 
رقم  القا ون  من   19 املادة  بموجب 

.32.29
هذا التأثير ومكنه تنفيذ جميع   -
على  بموضوعه  املتعلقة  اإلجراءات 

وجه الخصوص:
بكل الوسائل بشكل   ، الترويج   -

مباشر وغير مباشر ، للفريق )الفرق) 
 عنها ؛

ً
واألنشطة التي وكون مسؤوال

للصورة  التجاري  االستغالل   -
الجماعية للفرق والصورة املصاحبة 
وكذلك  تدورهم  الذون  للرياضيين 
االسم واأللوان وغيرها من العالمات 
املميزة لالتحاد الريا�سي املشار إليه ، 
على النحو املنصوص عليه في املادة 
املتعلق   32.29 رقم  من القا ون.   18

بالتربية البد ية والرياضة ؛
مع  الرياضية  العقود  إبرام   -
التنفيذوين  واملدورين  الرياضيين 
الرياضيين )املدرب واملربين واملدرسين 
 21 للمادة  وفًقا  البد يين)  واملدربين 
رقم  الذكر  السالف  القا ون  من 
32.29 وتعيين أي موظفين مرتبطين 
بأنشطة الفريق أو الفرق تحت إدارته 

؛
التأمين  عقود  في  االكتتاب   -
 21 11 و  املنصوص عليها في املادتين 

من القا ون رقم 32.29 املشار إليه.
عام  بشكل   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
أي معاملة مرتبطة بشكل مباشر   ،
من  أخرى  أو  بواحدة  مباشر  غير  أو 
وذلك   ، إليها أعاله  املعامالت املشار 
نشاط  تطوير  أو  تعزيز  أو  لتسهيل 
الشركة وكذلك أي مشاركة مباشرة 
في  سواء  األشكال.  من  شكل  بأي 
تحقيق  إلى  تسعى  التي  الشركات 

مماثل أو األهداف ذات الصلة..
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ، الطابق الثالث   ، موالي إسماعيل 

رقم 9 - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : السيد زهير مكاوي 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : السيدة فاطمة العمراني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  مكاوي  زهير  السيد 
 41 ش   4 ط   72 شارع املقاومة رقم 

92222 طنجة املغرب.
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العمراني  فاطمة  السيدة 
عمارة  املقاومة  شارع   72 عنوا ه)ا) 
 92222  41 رقم   4 ط  أو يفرسال 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  مكاوي  زهير  السيد 
 41 ش   4 ط   72 شارع املقاومة رقم 

92222 طنجة املغرب
العمراني  فاطمة  السيدة 
عمارة  املقاومة  شارع   72 عنوا ه)ا) 
 92222  41 رقم   4 ط  أو يفرسال 

طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5363.
792I

DINAMIC WOOD

DINAMIC WOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DINAMIC WOOD
الدارالبيضاء الدارالبيضاء، 
22392، الدارالبيضاء املغرب

DINAMIC WOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس السلطان الرقم 3 الطابق 

األول  - 22222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525711

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DINAMIC WOOD
اإلستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 
والتصدور، التجارة، صناعة و توزيع 
أ واع  جميع  التقسيط  و  بالجملة 

الخشب..
26 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
مرس السلطان الرقم 3 الطابق األول  

- 22222 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد اسماعيل اوزال 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسماعيل اوزال عنوا ه)ا) 
 3 الرقم  السلطان  مرس  شارع   26
 casablanca  2222 األول  الطابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل اوزال عنوا ه)ا) 
 3 الرقم  السلطان  مرس  شارع   26
الدارالبيضاء   22222 األول  الطابق 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781378.
793I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE BELGHANOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
SOCIETE BELGHANOU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
بويزارزار  - 62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22325
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BELGHANOU
-بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتركيب االملنيوم ا وكس و الحدود
-تصدور واالستيراد.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بويزارزار  - 62222 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محمد  بلغنو  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بلغنو محمد عنوا ه)ا) حي 
الريكوالريس 62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلغنو محمد عنوا ه)ا) حي 
الريكوالريس 62222 الناظور املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 وو يو 

2221 تحت رقم 1172.
794I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

GALEO LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األول رقم 1 ، 

92222، طنجة املغرب

GALEO LOGISTICS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 شارع 

فاس الطابق 1 رقم 1 - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GALEO LOGISTICS

:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع

وكيل  قل البضائع.

شارع   8  : عنوان املقر االجتماعي 
 92222  -  1 رقم   1 الطابق  فاس 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مجدي اال دل�سي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مجدي اال دل�سي عنوا ه)ا) 
حي لالشافية ز قة 19 رقم 36 92222 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مجدي اال دل�سي عنوا ه)ا) 
حي لالشافية ز قة 19 رقم 36 92222 

طنجة املغرب



13099 الجريدة الرسميةعدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221) 

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5223.
795I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

اسراء شوب

STE ISRAE SHOP 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
  STE ISRAE SHOP اسراء شوب

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 اقامة 
األ دلس محمد وزيد بلوك ج تطوان  

- 93242 تطوان  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اسراء   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. STE ISRAE SHOP شوب
استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 
شراء وبيع وتسويق أي  وع من مواد 

املنتجات وأثاث املطبخ.
اقامة   4  : عنوان املقر االجتماعي 
األ دلس محمد وزيد بلوك ج تطوان  

- 93242 تطوان  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : شعاوب  السيدة سناء 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 1222  : شعاوب  سناء  السيدة   
بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  شعاوب  سناء  السيدة 
 52 رقم   28 ز قة  املسا�سي  شارع 

93222 تطوان  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  شعاوب  سناء  السيدة 
 52 رقم   28 ز قة  املسا�سي  شارع 

93222 تطوان  املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 1197.
796I

NADOFISC SARL

BOULAHFA MATERIAUX
إعالن متعدد القرارات

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس ز قة قرطبة عمارة 
7 شقة رقم 2 الناضور ، 62222، 

الناضور املغرب
BOULAHFA MATERIAUX »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 399-397 
بلوك 1 عاريض - - الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22567
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 وو يو   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
حصص  بيع  على  املوافقة   - ماولي: 
فورت  دو  السيد  وموافقة  الشركة 
رقم  السفر  جواز  حامل  ميخائيل 
14AC13932 كشريك جدود وتوزيع 
التالي:  النحو  على  الشركة  أسهم 
سهم   422 صالح  بولحف  السيد   -
السيد   - للسهم.  درهم   122 بقيمة 

 122 222 سهم بقيمة  بولحف حازم 
فورت  دو  السيد   - للسهم.  درهم 
ميخائيل 422 سهم بقيمة 122 درهم 

للسهم.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

اعادة تقسيم حصص الشركة 
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

اعادة تقسيم رأسمال الشركة
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 28 وو يو 

2221 تحت رقم 1211.
797I

BRADUS BUSINESS CENTER

VOTRE PRESSING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
VOTRE PRESSING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 

 RUE TABIT IBNOU QORRA,
 QUARTIER DES HOPITAUX -
20200 CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524727
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. VOTRE PRESSING
غرض الشركة بإوجاز : املصبنة.

 36  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 RUE TABIT IBNOU QORRA,

 QUARTIER DES HOPITAUX -
.20200 CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيدة يسمينة  حطي الشعيري  :  
492 حصة بقيمة 122 درهم للحصة
  : الشعيري   حطي  دونا  السيدة 
172 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
.السيدة راوية حطي الشعيري :  172 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
  : الشعيري  حطي  عماد  السيد 
172 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الشعيري  يسمينة حطي  السيدة 

عنوا ه)ا) - - الدار البيضاء املغرب.
الشعيري   حطي  دونا  السيدة 

عنوا ه)ا) - - الدار البيضاء املغرب.
الشعيري  حطي  راوية  السيدة 

عنوا ه)ا) - - الدار البيضاء املغرب.
الشعيري  حطي  عماد  السيد 

عنوا ه)ا) - - الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشعيري  يسمينة حطي  السيدة 

عنوا ه)ا) - - الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 782245.

798I

comptasultlta sarl

5ADAMAT SALIMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptasultlta sarl
تجزئة خدوجة ز قة واد ورغة الرقم 
241 الطابق االول الدروة برشيد ، 

26222، الدروة املغرب
5ADAMAT SALIMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 96 
شارع ا فا الطابق 29 الشقة 

رقم 91 اقامة فصل الربيع ا فا   
C/O الدارالبيضاء  - 22222 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
451759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2219 دجنبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.5ADAMAT SALIMA
تحويل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االموال و اداء الفواتير.
96 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
ا فا الطابق 29 الشقة رقم 91 اقامة 
فصل الربيع ا فا   C/O الدارالبيضاء  

- 22222 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة بوالحمام :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
فاطمة  بوالحمام  السيدة 
بن  قصبة  العسارة  دوار  عنوا ه)ا) 
برشيد   26122 برشيد  امشيش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
فاطمة  بوالحمام  السيدة 
بن  قصبة  العسارة  دوار  عنوا ه)ا) 
برشيد   26122 برشيد  امشيش 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجنبر 2219 تحت رقم 37434.

799I

CABINET CONIF SARL AU

SS 2I INFO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT WAFFA N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC
SS 2I INFO SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الحسنية 2 بلوك ب رقم 152 

املحمدوة 22832 املحمدوة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4269

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2219 ماي   29 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 SS 2I INFO الوحيد  الشريك  ذات 
 122.222 SARL AU  مبلغ رأسمالها 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 152 رقم  ب  بلوك   2 الحسنية  حي 
املغرب  املحمدوة   22832 املحمدوة 

 تيجة ل : التصفية املسبقة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
  152 رقم  ب  بلوك   2 الحسنية 

املحمدوة 28832 املحمدوة املغرب. 
و عين:

و  كودي  االله   عبد  السيد)ة) 
 93522 بيرتي  ز قة  مكرر  عنوا ه)ا) 
با تان  22222 با تان فرنسا كمصفي 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية باملحمدوة  بتاريخ 12 وو يو 

2219 تحت رقم 981.

822I

lecomptable

SAFI FAJR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي
SAFI FAJR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

11 ر قة سوسن تجزئة كوار حي 
الفردوس - 46222 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAFI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAJR
غرض الشركة بإوجاز : بيع اللوازم 

املكتبية
بيع معدات تكنولوجيا املعلوميات

تركيب الشبكة املعلوماتية.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي  كوار  تجزئة  سوسن  ر قة   11

الفردوس - 46222 اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد جمال ووسف :  922 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  ووسف  جمال  السيد 
11 ر قة سوسن تجزئة كوار حي  رقم 

الفردوس 46222 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  ووسف  جمال  السيد 
11 ر قة سوسن تجزئة كوار حي  رقم 

الفردوس 46222 اسفي املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   15 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2221 تحت رقم -.

821I

مستأمنة القصبة كو طا

BEST ACC TEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستأمنة القصبة كو طا
الحي االداري الشقة رقم ٣ قصبة 
تادلةالحي االداري الشقة رقم ٣ 
قصبة تادلة الحي االداري الشقة 
رقم ٣ قصبةالحي االداري الشقة 

رقم ٣ قصبة تادلة، 23522، قصبة 
تادلة املغرب

BEST ACC TEL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوحدة 
الطابق االول ز قة 7 رقم 7 قصبة 
تادلة - 23352 قصبة تادلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEST  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ACC TEL
بائع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ملحقات الهاتف املحمول والثابت.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 7 رقم   7 الوحدة الطابق االول ز قة 
قصبة تادلة   23352  - قصبة تادلة 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 522   : محمد  اوحزون  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد منصوري ووسف 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اوحزون محمد عنوا ه)ا) 
تادلة  قصبة   23352 تادلة  قصبة 

املغرب.
ووسف  منصوري  السيد 
 23352 تادلة  قصبة  عنوا ه)ا) 

قصبة تادلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوحزون محمد عنوا ه)ا) 

املغرب 23522 قصبة تادلة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تادلة  

أبريل 2221 تحت رقم 35.
822I

REVISCONTROLE

LOROBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REVISCONTROLE
 RESIDENCE LE JOYAU 4 -  -

 RUE IBNOU AL MOUAATAZ
 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca MAROC
LOROBAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي :  1162 
طريق مدوو ة   - 22522 الدار 

البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOROBAT
غرض الشركة بإوجاز : - 

األشغال  لجميع  العامة  املقاولة   -
العامة أو الخاصة للمباني والهندسة 

املد ية وأي أشغال متعلقة بالبناء.
لجميع  العامة  املقاولة   -  -
والسباكة  الكهربائية  األعمال 
والتزجيج والنجارة الخشبية  والطالء 

واملعد ية و الحدادة.
مقلع  أي  تشغيل   -  -
ومعالجة وتصنيع مسبق وبيع جميع 
أو املعدات أو األدوات أو  مواد البناء 
األجهزة أو غيرها من املنتجات الالزمة 

للمقاولة العامة؛
أشغال توصيل وتركيب   -  -

خطوط اتصاالت.
جميع  وتصدور  استيراد   -  -
املواد واملستلزمات املتعلقة باألشياء 

املذكورة أعاله.
 1162   :  : عنوان املقر االجتماعي 
الدار   22522  - مدوو ة    طريق 

البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد  براص اسماعيل    :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ااسماعيل     السيد  براص 
بولو  مودوبوكيتا  ممر   14 عنوا ه)ا) 

22222 الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اسماعيل   السيد  براص 
بولو  مودوبوكيتا  ممر   14 عنوا ه)ا) 

22222 الدار البيضاء  املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781593.

823I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 SOCIETE IMMOBILIERE ET
TOURISTIQUE D’ERFOUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE IMMOBILIERE ET

TOURISTIQUE D’ERFOUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

درهم 55.822.222 رأسمالها  

مقرها االجتماعي: شارع موالي 

اسماعيل، فندق السالم ارفود، 

الرشيدوة

 Taxe professionnelle*

 19303070 * R.C : Errachidia

1725 IF : 4140067

الشريك  قرارات  بموجب محضر 

وناور   14 بتاريخ  املنعقد  الوحيد 

2221، تقرر ما ولي:
رفع رأسمال الشركة عن طريق   -

 19.322.222 حصص  قدوة بقدر  

   36.522.222 درهم، لرفعه من مبلغ 

درهم    55.822.222 الى مبلغ  درهم 

193 222   حصة  عن طريق إصدار 

 122 قدرها  اسمية  بقيمة  جدودة 

درهم لكل منها.

- تحيين الفصلين 6 و7 من النظام 

األسا�سي للشركة.

الشريك  قرارات  بموجب محضر 

فبراور   25 بتاريخ  املنعقد  الوحيد 

2221، تقرر ما ولي:

لرفع  النهائي  اال جاز  معاونة   -
رأسمال الشركة عن طريق حصص 

درهم،   19.322.222 بقدر    قدوة 

لرفعه من مبلغ 36.522.222   درهم 

الى مبلغ 55.822.222  درهم.

- معاونة تحيين الفصلين 6 و7 من 

النظام األسا�سي للشركة.

بالسجل  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
بالرشيدوة تحت عدد 234 بتاريخ 21 

ماي 2221.
ملخص قصد النشر

824I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 SOCIETE IMMOBILIERE ET
TOURISTIQUE DE ZAGORA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE IMMOBILIERE ET
TOURISTIQUE DE ZAGORA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك وحيد

درهم 34.222.222 رأسمالها  
مقرها االجتماعي: شارع محمد 
الخامس، فندق رياض السالم، 

ورزازات
 Taxe professionnelle*

 47768261 * R.C : Marrakech 81
IF : 6590106

الشريك  قرارات  بموجب محضر 
وناور   14 بتاريخ  املنعقد  الوحيد 

2221، تقرر ما ولي:
رفع رأسمال الشركة عن طريق   -
 6.922.222 بقدر   حصص  قدوة 
  27.122.222 درهم، لرفعه من مبلغ 
درهم    34.222.222 الى مبلغ  درهم 
حصة    222  69 إصدار  عن طريق 
 122 قدرها  اسمية  بقيمة  جدودة 

درهم لكل منها.
- تحيين الفصلين 6 و7 من النظام 

األسا�سي للشركة.
الشريك  قرارات  بموجب محضر 
فبراور   25 بتاريخ  املنعقد  الوحيد 

2221، تقرر ما ولي:
لرفع  النهائي  اال جاز  معاونة   -
رأسمال الشركة عن طريق حصص 
درهم،   6.922.222 بقدر      قدوة 
27.122.222  درهم  لرفعه من مبلغ 

الى مبلغ 34.222.222  درهم.
- تحيين الفصلين 6 و7 من النظام 

األسا�سي للشركة.
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بالسجل  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
 22 بتاريخ   333 بورززات تحت عدد 

ماي 2221.
ملخص قصد النشر

825I

مستأمنة القصبة كو طا

SOCIÉTÉ NOUR STAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة القصبة كو طا
الحي االداري الشقة رقم ٣ قصبة 
تادلةالحي االداري الشقة رقم ٣ 
قصبة تادلة الحي االداري الشقة 
رقم ٣ قصبةالحي االداري الشقة 

رقم ٣ قصبة تادلة، 23522، قصبة 
تادلة املغرب

SOCIÉTÉ NOUR STAM شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النور 
رقم 112 قصبة تادلة - 23352 

قصبة تادلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ NOUR STAM
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة و البناء.
عنوان املقر االجتماعي : حي النور 
 23352  - تادلة  قصبة   112 رقم 

قصبة تادلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 122   : السيد  ور الدون بوزياني 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

بوزياني  الدون  السيد  ور 
 23352 تادلة  قصبة  عنوا ه)ا) 

قصبة تادلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوزياني  الدون  السيد  ور 
 23352 تادلة  قصبة  عنوا ه)ا) 

قصبة تادلة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تادلة  

وو يو 2221 تحت رقم 67.
826I

AL HISBA FISC  

BILA FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

BILA FOOD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 42 

ز قة  دود بوركون - 21222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
526163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BILA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOOD
مطعم   -  : غرض الشركة بإوجاز 

بجميع أشكاله و بأثمنة محددة ،
- سناك ،

بتزوريا،  مثلجات،  شاي،  قاعة   -
مشروبات.  

عموما كل العمليات التجارية،   -
املنقولة  غير  او  املنقولة  املالية 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  املرتبطة 
بالهدف املذكور أعاله و التي تساهم 

في تنمية الشركة.
ز قة   42  : عنوان املقر االجتماعي 
 دود بوركون - 21222 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : ابراهيم شكري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم شكري عنوا ه)ا) 
شارع ديهيرمنت رقم 79 بولو 22452 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم شكري عنوا ه)ا) 
شارع ديهيرمنت رقم 79 بولو 22452 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781833.
827I

malartci

 SOCIETE IMPORT 
NEKHIAL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 SOCIETE IMPORT NEKHIAL 

SARL AU   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مقيم عند 

الشركة malar tci شارع عبد الكريم 

الخطابي اقامة السالم الطابق التاني 
رقم 12 بني مالل  - 23222 بني مالل  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE IMPORT NEKHIAL

.  SARL AU

االستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

والتصدور )تاجر أو وسيط).

عنوان املقر االجتماعي : مقيم عند 

الشركة malar tci شارع عبد الكريم 

الخطابي اقامة السالم الطابق التاني 
رقم 12 بني مالل  - 23222 بني مالل  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : راكب   احمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد احمد راكب  عنوا ه)ا) حي 
سيدي احمد الضاوي الز قة 22 رقم 
الفقيه   2322 الفقيه بن صالح    32

بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد راكب  عنوا ه)ا) حي 
سيدي احمد الضاوي الز قة 22 رقم 
الفقيه   2322 الفقيه بن صالح    32

بن صالح املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 22 وو يو 

2221 تحت رقم 626.
828I

FIRST CURTAIN

GAPROM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214
CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
GAPROM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 11شارع 
سدي محمد بن عبد هللا بوركون 

الدار البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.136597

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) ووسف  تفسكى 
أصل  من  اجتماعية  حصة   3.752
3.752 حصة لفائدة  السيد )ة) عبد 
الحق  سحاري بتاريخ 28 ماي 2221.

اكو د  بية   )ة)  السيد  تفويت 
229 حصة اجتماعية من أصل 229 
)ة) عبد الحق  السيد  حصة لفائدة  

سحاري بتاريخ 28 ماي 2221.
اكو د  فوزية   )ة)  تفويت السيد 
156 حصة اجتماعية من أصل 156 

)ة) عبد الحق  السيد  حصة لفائدة  
سحاري بتاريخ 28 ماي 2221.

داودي  زهير   )ة)  السيد  تفويت 
354 حصة اجتماعية من أصل 354 
)ة) عبد الحق  السيد  حصة لفائدة  

سحاري بتاريخ 28 ماي 2221.
تفويت السيد )ة) خدوجة داودي 
177 حصة اجتماعية من أصل 177 
)ة) عبد الحق  السيد  حصة لفائدة  

سحاري بتاريخ 28 ماي 2221.
داودي  امنة  )ة)  السيد  تفويت 
177 حصة اجتماعية من أصل 177 
)ة) عبد الحق  السيد  حصة لفائدة  

سحاري بتاريخ 28 ماي 2221.
داودي  سلمى  )ة)  السيد  تفويت 
177 حصة اجتماعية من أصل 177 
)ة) عبد الحق  السيد  حصة لفائدة  

سحاري بتاريخ 28 ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781878.
829I

BUSINESS AUDITAX

TLP IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC

TLP IMMOBILIER  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الشاطئ ز قة احفير اقامة  هى 
الطابق الثاني رقم 18 - 92222 

طنجة املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.126191

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2221 ماي   26 في  املؤرخ 
مسير جدود للشركة السيد)ة) حاتم 

العبدي عماد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 
2221 تحت رقم 243288.

812I

FIRST CURTAIN

GAPROM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214
CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
GAPROM  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 11شارع 
سدي محمد بن عبد هللا بوركون 

الدار البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.136597
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2221 ماي   28 في  املؤرخ 
السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 

سحاري عبد الحق  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781878.
811I

MCG

دار روز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
دار روز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي الرقم 38 

حي سيدي ميمون درب ولد بن سبع - 
42222 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65255

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2219 25 دجنبر  املؤرخ في 

»إستغالل  من  الشركة  نشاط 

الغرف  »كراء  إلى   « الضيافة  دور 

املفروشة«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

فبراور   21 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 112522.

812I

FIRST CURTAIN

GAPROM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIRST CURTAIN

 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214

CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

GAPROM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11شارع 
سدي محمد بن عبد هللا بوركون 

الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.136597

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تحويل   تم    2221 ماي   28 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»11شارع سدي محمد بن عبد هللا 

 22222  - البيضاء  الدار  بوركون 

 55« إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 

شارع الزرقطوني الطابق االول الدار 

البيضاء   الدار   22222  - البيضاء 

املغرب«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781878.

813I
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BUSINESS AUDITAX

SIFINI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC

SIFINI  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 

ويتهوفن اقامة بيتهوفن 3 الطابق 
لالول رقم 47 - 92222 طنجة 

املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.111441

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2221 ماي   24 في  املؤرخ 
مسير جدود للشركة السيد)ة) شغلي 

خالد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 243292.
814I

sofoget

PROTO MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
PROTO MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
282 أ 1 مغرب عربي   بير الرامي - 

14222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

62939
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROTO MAROC
وكالة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت
تجارة أجهزة طبية.

عنوان املقر االجتماعي : القنيطرة 
 - بير الرامي  مغرب عربي     1 أ   282

14222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : زغلول  إلياس  السيد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : زغلول  إلياس  السيد    

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  زغلول  إلياس  السيد  
القنيطرة  14222 القنيطرة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

إلياس زغلول عنوا ه)ا)  السيد    
القنيطرة  14222 القنيطرة  املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 28 وو يو 

2221 تحت رقم -.
815I

HISSABAT CONSEIL

PROXCEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HISSABAT CONSEIL
 RUE MOHAMED SMIHA ، 77

20080، CASABLANCA MAROC
PROXCEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 77 ز قة 
محمد سميحة الطابق 8 الدار 
البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
499275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROXCEL
الشبكة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

واالتصاالت
واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا 

الجدودة.
 77  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الدار   8 ز قة محمد سميحة الطابق 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : جدور  هشام  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  جدور  هشام  السيد 
 24 رقم   17 اقامة سفيان عمارة س 
 22222 البيضاء  معروف  سيدي 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  جدور  هشام  السيد 
 24 رقم   17 اقامة سفيان عمارة س 

 22222 البيضاء  معروف  سيدي 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم -.

816I

PREMIUM FINANCE

RIAD ANMOUGAR
إعالن متعدد القرارات

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIAD ANMOUGAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 1537 

مكرر سوكوما 1 - 42222 مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.      114741

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2221 وو يو   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 

تفويت السيد الطيبي الكوط  ماولي: 

أصل   من  اجتماعية  حصة   1222

1222 حصة لفائدة السيد عبد االله 

بقا�سي بتاريخ 23 وو يو 2221.

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

تم تعيين مسير جدود للشركة السيد 

عبد االله بقا�سي كمسير وحيد تبعا 

لقبول استقالة املسير.

على  ونص  الذي   :3 رقم  قرار 

صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم  ماولي: 

بجميع األعمال املتعلقة بها من خالل 

االله  عبد  للسيد  الوحيد  التوقيع 

بقا�سي وذالك لفترة غير محدودة.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
الف  مئة  بمبلغ  املال  رأس  تحدود 
وهي  100.000,00درهم).   ( درهم. 
مقسمة إلى أالف 1222 حصة بقيمة 
تحمل   ، منها  لكل  درهم   122 مائة 
1222،مكتتب بها  إلى     1 األرقام من 
مملوكة بالكامل من قبل الشريك   ،

الوحيد.
على  ونص  الذي   :13 رقم  بند 
ماولي: تم تعيين مسير جدود للشركة 
كمسير  بقا�سي  االله  عبد  السيد 
املسير. استقالة  لقبول  تبعا  وحيد 
صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم  كما 
بجميع األعمال املتعلقة بها من خالل 
االله  عبد  للسيد  الوحيد  التوقيع 

بقا�سي وذالك لفترة غير محدودة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124832.
817I

 NCCF »NET CONSEIL JURIDIQUE

COMPTABLE ET FISCAL

NOURSELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 NCCF »NET CONSEIL
 JURIDIQUE COMPTABLE ET

FISCAL
 N°7 PORTE F RESIDENCE

 MANESSMANE BD HASSAN
 II MOHAMMEDIA ، 1،

MOHAMMEDIA MAROC
NOURSELEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املقاومة ،رياض الهدى عمارة 26، 
م س16 محل 1 - 28832 املحمدوة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 ماي 2221 تم رفع رأسمال 
 1.222.222« قدره  بمبلغ  الشركة 
درهم«   1.222.222« أي من  درهم« 

طريق  عن  درهم«   2.222.222« إلى 
الشركة  دوون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية باملحمدوة  بتاريخ 27 وو يو 

2221 تحت رقم 1326.
818I

COMPTA DAK

STE  FES-CHAMAL
إعالن متعدد القرارات

COMPTA DAK
شارع محمد فاضل السماللي حي 

السالم رقم 1328 ، 73222، 
الداخلة املغرب

STE  FES-CHAMAL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي املسيرة 

21 شارع محمد الرفاعي رقم 44 - 
73222 الداخلة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.11813

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   21 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
الحسين  السيد  حصة   52 تفويت 
 JF47978  فندالي بطاقة الوطنية رقم
رقم  الزعزع  املفضل  السيد  لفائدة 

C191492 البطاقة الوطنية
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
الى   SNC القا وني من  الشكل  تغيير 

SARL-AU
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
زيادة في راسمال الشركة من 12222 
 122222 سهم)الى   122( درهم 

درهم)1222 سهم)
قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
تعيين السيد املفضل الزعزع الحامل 
 C191492 رقم  الوطنية  للبطاقة 
غير  للمدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
الى   SNC القا وني من  الشكل  تغيير 

SARL-AU
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
زيادة في عدد اسهم الشركة من 122 

سهم الى 1222 سهم
بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
زيادة في راسمال الشركة من 12222 

درهم  الى 122222 درهم
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  
وو يو 2221 تحت رقم 1212/2221.
819I

Notaire

 VARREST.VARIED
CATERING COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Notaire
 1er etage  55lotissement riad
 sahel , had soualem ، 26402،

Had soualem Maroc
 VARREST.VARIED CATERING

COMPANY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مقر 
اجتماعي التقدم ج ه -2 17 طابق 
2 سيدي البر و�سي الدار البيضاء - 

22622 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525727
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 VARREST.VARIED CATERING

.COMPANY
غرض الشركة بإوجاز : الطبخ.

مقر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

طابق   17  2- اجتماعي التقدم ج ه 
 - سيدي البر و�سي الدار البيضاء   2

22622 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طارق اسعيدي عنوا ه)ا) 
البر و�سي   15 رقم   12 ز قة   1 امال 
البيضاء  الدار   22622 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طارق اسعيدي عنوا ه)ا) 
البر و�سي   15 رقم   12 ز قة   1 امال 
البيضاء  الدار   22622 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 22875.
822I

COMPTA DAK

JANAH  SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA DAK
شارع محمد فاضل السماللي حي 

السالم رقم 1328 ، 73222، 
الداخلة املغرب

JANAH  SAHARA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
رقم 137  - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
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باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JANAH  SAHARA
الغرض   : بإوجاز  الشركة  غرض 
املغرب  من  كل  في  هو  الشركة  من 

والخارج 
نشاط بائعي األسماك ؛

تثمين منتجات املأكوالت البحرية 
وتعبئتها  وتجميدها  ومعالجتها 

وحفظها ،
 تسويق األسماك الطازجة واملبردة 
واملجمدة والقشريات واملحار وجميع 
منتجات املأكوالت البحرية األخرى في 
التجارة  والدولية.  الوطنية  األسواق 
من  والتعاقد  والتصدور  واالستيراد 

الباطن.
السفن  جميع  وتشغيل  تجهيز 
البحري  النقل  بصناعة  الخاصة 

وصيد األسماك بشكل عام.
إنشاء وتشغيل أي مصنع ملعالجة 
جميع  وحفظ  وتحويل  وتعبئة 

منتجات املأكوالت البحرية.
الوطني  البري  والنقل  التأجير 
لجميع  الوجهات  لجميع  والدولي 
الثقيلة  واملعدات  البضائع 

والشخصية ووكالء الشحن ؛
النقل  خدمات  جميع  تشغيل 

البري للبضائع.
 التجارة العامة ، تقدوم الخدمات
العمليات  جميع   ، عام  وبشكل 
غير  أو  مباشر  بشكل  املرتبطة 
الشركة  لتعزيز  مو  بنشاطها  مباشر 

وتطورها.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
137  - 73222 الداخلة  السالم رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : العربي  صالح  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  العربي  صالح  السيد 
الوحدة  تجزئة  د  بلوك   196 رقم 

72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  العربي  صالح  السيد 
الوحدة  تجزئة  د  بلوك   196 رقم 

72222 العيون املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  
وو يو 2221 تحت رقم 1229/2221.
821I

BORJ ELFAKIA

BORJ ELFAKIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BORJ ELFAKIA
رقم 374 السعادة 1 املحاميد 

 MARRAKECH ،42123 ، مراكش
MAROC

BORJ ELFAKIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 374 
السعادة 1 املحاميد مراكش - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115335
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BORJ  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ELFAKIA
بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
وتزين  الجافة  الفواكه  ا واع  جميع 

الحفالت.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - املحاميد مراكش   1 السعادة   374

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 342   : وعزيز  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد اللطيف اوت براهيم  :  
332 حصة بقيمة 122 درهم للحصة
السيد رشيد اكوزول :  332 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  وعزيز  الحسين  السيد 
هللا  عبد  سيدي  جعفر  موالي  دوار 
مراكش   42222 مراكش  غيات 

املغرب.
السيد عبد اللطيف اوت براهيم  
رقم  املحبوب  دوارالحاج  عنوا ه)ا) 
مراكش   42222 مراكش  سيبع   1

املغرب.
عنوا ه)ا)  اكوزول  رشيد  السيد 
مراكش   3 الحفرة  دوار  اسكجور 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  وعزيز  الحسين  السيد 
هللا  عبد  سيدي  جعفر  موالي  دوار 
مراكش   42222 مراكش  غيات 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124448.
822I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE NIZAR LABOUR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE IBTISSAM RUE
 MARMOUCHA ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 SOCIETE NIZAR LABOUR SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي الطابق الثاني اقامة 

بنمو�سى الكواش م.ج فاس - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE NIZAR LABOUR SARL

.AU

كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اآلالت الفالحية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عبد الكريم الخطابي الطابق الثاني 

 - اقامة بنمو�سى الكواش م.ج فاس 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سعيد  زار  :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

دوار  السيد سعيد  زار عنوا ه)ا) 

تاغزوت عزابة 31222 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

دوار  السيد سعيد  زار عنوا ه)ا) 

تاغزوت عزابة 31222 صفرو املغرب
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باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 17 ماي 2221 

تحت رقم 2348.
823I

MULTI ASSISTANCE SARL

SUNDERLAND EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MULTI ASSISTANCE SARL
 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE N°31 ،
90020، TANGER MAROC

SUNDERLAND EXPRESS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
 Bd وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Royaume Arabie Saoudite,
 Résidence Al Azizia, 3° Etage N°

90000 - 20 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.114469

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   12 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    SUNDERLAND EXPRESS
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
 Bd Royaume اإلجتماعي  مقرها 
 Arabie Saoudite, Résidence Al
 Azizia, 3° Etage N° 20 - 90000
: عدم وجود  طنجة املغرب  تيجة ل 

موارد مالية كافية لالستثمار.
 Bd ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 Royaume Arabie Saoudite,
 Résidence Al Azizia, 3° Etage N°

92222 - 22 طنجة املغرب. 
و عين:

و  زكرياء  االبراهيمي   السيد)ة) 
 Résd Taral N° 69, 5° عنوا ه)ا) 
طنجة   Etage Appt° 40  90020

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 Bd  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

 Royaume Arabie Saoudite,
 Résidence Al Azizia, 3° Etage N°

22
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   19 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 4612.
824I

VUE D’EXPERTS

LOGIBOX SOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
LOGIBOX SOLUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
اللة اليقوت الطابق 5 الرقم د - 

22452 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17598

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2222 غشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) حاتم العثماني   تفويت السيد 
 52 أصل  من  اجتماعية  حصة   52
مصطفى  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

عقا بتاريخ 24 غشت 2222.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2222 تحت رقم 743426.
825I

VUE D’EXPERTS

LOGIBOX SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القا وني للشركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

LOGIBOX SOLUTIONS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي 39 شارع 
اللة اليقوت الطابق 5 الرقم د - 

22452 الدارالبيضاء .
تحويل الشكل القا وني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17598

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 غشت 2222 تم تحويل 
الشكل القا وني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2222 تحت رقم 743426.
826I

cerecof

رابيد بارا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cerecof
 contact@cerecof.com ، 80000،

agadir maroc
رابيد بارا  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 17 
ز قة بدر حي موالي رشيد ا زكان - 

82352 ا زكان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23479
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
رابيد   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بارا .
غرض الشركة بإوجاز : املتاجرة في 

املواد والتجهيزات شبه الصيدال ية.

 17 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
 - ا زكان  رشيد  موالي  حي  بدر  ز قة 

82352 ا زكان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
مستعين  الدون  طاهر  السيد 
 122 بقيمة  حصة   372   : العلوي 

درهم للحصة .
 252   : الحوص  سناء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 382   : السيد عزالدون بوعراب 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزالدون بوعراب عنوا ه)ا) 
الداخلة  حي  العيون  بلوك   15 رفم 

82222 اكادور املغرب.
الحوص عنوا ه)ا)  السيدة سناء 
 82352 ا زكان   بدر  شارع   17 رقم 

ا زكان املغرب.
مستعين  الدون  طاهر  السيد 
 2 تامنار  مجمع  عنوا ه)ا)  العلوي 
بنسركاو  حي   12 شقة   17 عمارة 

82222 اكادور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مستعين  الدون  طاهر  السيد 
 2 تامنار  مجمع  عنوا ه)ا)  العلوي 
بنسركاو  حي   12 شقة   17 عمارة 

82222 اكادور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  االبتدائية با زكان  

2221 تحت رقم 1244.
827I

BUSINESS AUDITAX

SUN DELUXE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC
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SUN DELUXE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 

االردن اقامة بنيس الطابق الرابع 
رقم 31 ساحة موزار - 92222 

الرباط املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.122287

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2221 ماي   26 في  املؤرخ 
مسير جدود للشركة السيد)ة) حاتم 

العبدي عماد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 243289.
828I

VUE D’EXPERTS

LOGIBOX SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
LOGIBOX SOLUTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 39 شارع 
اللة اليقوت الطابق 5 الرقم د - 

22452 الدارالبيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17598

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2222 غشت   24 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
معدات  وتصدور  استيراد 

االعالميات.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2222 تحت رقم 743426.
829I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

EL HAKMI QOSAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 14222، سيدي سليمان 

املغرب
EL HAKMI QOSAY  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 3 اقامة الياسمين رقم 25 شارع 
يعقوب املنصور  - 14222 قنيطرة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HAKMI QOSAY
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع .
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 3 اقامة الياسمين رقم 25 شارع 
قنيطرة   14222  - يعقوب املنصور  

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الحاكمي  منير  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  الحاكمي   منير  السيد 

سيدي   14222 الواد   اجبيرات 

سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  الحاكمي  منير  السيد 

سيدي   14222 الواد  اجبيرات 

سليمان املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 12 وو يو 

2221 تحت رقم -.

832I

VISION AUDIT

ARAB AGENCEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

VISION AUDIT

 B421 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

ARAB AGENCEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الفتح 217 شارع ابراهيم الروداني 

مطول الطابق 1 الرقم 3  - 22332 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.382851

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   2221 ماي   28 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

 52.222« أي من  درهم«   552.222«

عن  درهم«   622.222« إلى  درهم« 

إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782284.

831I

GESTION BSP

GESTION BSP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION BSP
96 شارع آ فا إقامة ربيع آ فا الطابق 
9 رقم 91 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
GESTION BSP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 
آ فا إقامة ربيع آ فا الطابق 9 رقم 
91 - 22372 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
498681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GESTION BSP
تطوير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

تكنولوجيا املعلومات؛
تكنولوجيا  حلول  تسويق 

املعلومات
أدوات العمل عن بعد.

96 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
آ فا إقامة ربيع آ فا الطابق 9 رقم 91 

- 22372 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522   :  1244-9393 الشركة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوا ه)ا)   1244-9393 الشركة 
 G1S 1L9 شارع لوريي    392-2954

كيبيك  كندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  ستيڤ   دراك  السيد 
ز قة ال شپولييير سا ت ازيدور    222

G2S 2S2 كيبيك  كندا
عنوا ه)ا)  اوتلو  وونس  السيد 
 G1L 4S6 سارازين  شارع   2975

كيبيك  كندا
عنوا ه)ا)  أسامة   الراقي  السيد  
حي الرياض 2 رقم 6 املقاومة 28832 

املحمدوة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم -.

832I

ALTA COMPTA

ط.ام.س كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALTA COMPTA
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC
ط.ام.س كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

بسم هللا ز قة بئر ا زران محل رقم 3 
طنجة - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117249
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ط.ام.س كار.

كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 
السيارات.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بسم هللا ز قة بئر ا زران محل رقم 3 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس التمسماني الروبيو 
محمد  ز قة  البوغاز  حي  عنوا ه)ا) 
طنجة   24 رقم  السالوي  الرا�سي 

92222 طنجة املغرب.
التمسماني  الدون  عالء  السيد 
ز قة  البوغاز  حي  عنوا ه)ا)  الروبيو 
 24 رقم  السالوي  الرا�سي  محمد 

طنجة 92222 طنجة املغرب.
التمسماني  امين  محمد  السيد 
ز قة  البوغاز  حي  عنوا ه)ا)  الروبيو 
 24 رقم  السالوي  الرا�سي  محمد 

طنجة 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  دواس  حنان  السيدة 
البوغاز ز قة محمد الرا�سي السالوي 
رقم 24 طنجة 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5372.
833I

BUSINESS CENTER.COM

BIEN ETRE AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة ف 
8 الطابق الثاني رقم 6 ، 22392، 

الدارالبيضاء املغرب
BIEN ETRE AFRIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز عبد 
املومن طابق 4 مكتب 427 زاوية 

شارع عبد املومن و أ وال - 22932 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.427923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جواد  مليكة   )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.222
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   2.122
فيصل  حفيان بتاريخ 17 ماي 2221.
جواد  مليكة   )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   322
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   2.122
 وسيبة حفيان بتاريخ 17 ماي 2221.
جواد  مليكة   )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   322
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   2.122

ابتهال حفيان بتاريخ 17 ماي 2221.
جواد  مليكة   )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   322
2.122 حصة لفائدة  السيد )ة) فؤاد  

حارث بتاريخ 17 ماي 2221.
تفويت السيد )ة) عائشة  كنداوا 
أصل  من  اجتماعية  حصة   322
922 حصة لفائدة  السيد )ة) مالك 

حفيان بتاريخ 17 ماي 2221.
تفويت السيد )ة) عائشة  كنداوا 
أصل  من  اجتماعية  حصة   322
922 حصة لفائدة  السيد )ة) ميسم 

حفيان بتاريخ 17 ماي 2221.
تفويت السيد )ة) عائشة  كنداوا 
322 حصة اجتماعية من أصل 922 
حصة لفائدة  السيد )ة) بيان حفيان 

بتاريخ 17 ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782126.
834I

fidaga

FYM TRANSPORT
إعالن متعدد القرارات

fidaga
 n°11 imm inflasse av

 abderrahim bouabid agadir ،

80000، agadir maroc
FYM TRANSPORT   »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 22 
قسارية قباج البطوار   - - اكادور  

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.44647

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 وو يو   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :21 رقم  قرار 
مبارك  بوهم  السيد  تعيين  ماولي: 

مسير للشركة ملدة غير محدودة
على  ونص  الذي   :22 رقم  قرار 
ليصبح  تغيير نشاط الشركة   ماولي: 

كالتالي :  قل األشخاص  للغير
على  ونص  الذي   :23 رقم  قرار 
األسا�سي  القا ون  تحيين  ماولي: -3 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :22 رقم  بند 

ماولي:  قل األشخاص  للغير
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2221 تحت رقم 122123.
835I

STE FIDLAMIAE SARL

RAHMOUN TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
RAHMOUN TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 185 
سكتور رياض أوالد أمطاع  - 12222 
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تمارة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.152659

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 22 وو يو 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم 185 سكتور رياض أوالد أمطاع  
»ز قة  إلى  املغرب«  تمارة   12222  -
الركراكي عمارة 1 الطابق الثاني شقة 
4 العكاري - 12222 الرباط  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   12 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 115321.
836I

STE FIDLAMIAE SARL

RAHMOUN TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
RAHMOUN TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 185 
سكتور رياض أوالد أمطاع - 12222 

تمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.152659

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2221 وو يو   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»922.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 
دوون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   12 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 115321.
837I

FIDUCOGEM

SAADI CERIALES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOGEM
رقم 5 عمارة 52 مكاتب اشرف شارع 
 FES ،32222 ، محمد السادس فاس

MAROC
SAADI CERIALES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قم 393 

حي الجدود بن سودة فاس - 32222 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2222 17  و بر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAADI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CERIALES
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع و بيع الحبوب.
 393 قم   : عنوان املقر االجتماعي 
حي الجدود بن سودة فاس - 32222 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : حمزة  سعدي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  حمزة  سعدي  السيد 
بنسودة  الوحدة  حي   1285 رقم 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  حمزة  سعدي  السيد 
بنسودة  الوحدة  حي   1285 رقم 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
دجنبر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2222 تحت رقم 3694.
838I

malartci

STE OMA CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
STE OMA CONCEPT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شقة 

رقم 45 اقامة فضاء االطلس شارع 
حسن  بني مالل شقة رقم 45 اقامة 
فضاء االطلس شارع حسن  بني مالل 

23222 بني مالل  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6967

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   25 في  املؤرخ 
شركة ذات   STE OMA CONCEPT
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 10.000,00 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
االطلس شارع  اقامة فضاء   45 رقم 
حسن  بني مالل شقة رقم 45 اقامة 
فضاء االطلس شارع حسن  بني مالل 
23222 بني مالل  املغرب  تيجة لحل 

مسبق.
و عين:

اعشيبات  عبد الكريم   السيد)ة) 
5 رقم  و عنوا ه)ا) حي بن عدي ز قة 
31 بني مالل 23222 بني مالل  املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي شقة رقم   2221 ماي   25 بتاريخ 

45 اقامة فضاء االطلس شارع حسن  

اقامة فضاء   45 بني مالل شقة رقم 

مالل  بني  حسن   شارع  االطلس 

23222 بني مالل  املغرب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 28 وو يو 

2221 تحت رقم 658.

839I

NJ BUSINESS

STE NAHHASS CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

STE NAHHASS CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

1  رقم 232 تجزئة عزيزة طريق 

عين الشقف فاس  - 32222 فاس  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAHHASS CARS

كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات .
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محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طريق  عزيزة  تجزئة   232 رقم    1
فاس    32222  - عين الشقف فاس  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : السيد عبد الفتاح  حاس 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد أووب  حاس :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  :  السيد عبد الفتاح  حاس 

بقيمة 122 درهم.
بقيمة   522  : السيد أووب  حاس 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الفتاح  حاس  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) 73 تجزئة املستقبل املسيرة 

فاس 32222 فاس املغرب.
السيد أووب  حاس عنوا ه)ا) رقم 
فاس  املسيرة  املستقبل  تجزئة   594

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  مادني  جعفر  السيد 
125 شارع عبد الكبير الفا�سي  عمارة 
حي الفرح فاس  32222 فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2766.

842I

NJ BUSINESS

SAFODER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

SAFODER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 E2B7 وعنوان مقرها اإلجتماعي
كراج رقم 1 عنبرة 1 تجزئة العنبرة 
طريق عين السمن فاس  - 32222 

فاس  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAFODER
شركة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء و األشغال املختلفة .
 E2B7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة العنبرة   1 عنبرة   1 كراج رقم 
 32222  - طريق عين السمن فاس  

فاس  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222 السيد عبد هللا الدراوي :  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : السيد عبد هللا الدراوي   

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا الدراوي عنوا ه)ا) 
فاس    32222 ازيالل  امينترك  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا الدراوي عنوا ه)ا) 
فاس    32222 ازيالل  امينترك  حي 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2773.
841I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE ALLO MOMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE ALLO MOMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 11 
رقم 34 حي السالم واد الناشف 

سيدي معافة كراج وجدة - 62222 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALLO MOMO
التوصيل   : غرض الشركة بإوجاز 
 + مفاوض   + بالعمولة  التوزيع  و 

التسوق و التخزين.
ز قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
34 حي السالم واد الناشف  رقم   11
 62222  - سيدي معافة كراج وجدة 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد بيبي �سي محمد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بيبي �سي محمد عنوا ه)ا) 
واد  السالم  حي   34 رقم   11 ز قة 
وجدة  معافة   سيدي  الناشف 

62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بيبي �سي محمد عنوا ه)ا) 
واد  السالم  حي   34 رقم   11 ز قة 
الناشف سيدي معافة كراج وجدة 

62222 وجدة فرنسا
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 2113.
842I

STE ANGLE DE GESTION SARL

DEEP ART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93222، تطوان املغرب

DEEP ART شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
حسن 2 بالص الحمامة عمارة 
الكولومب ب رقم ب9 - 93222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29569
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DEEP  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ART
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اإل تاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 
السينمائي والسمعي البصري

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة  الحمامة  بالص   2 حسن 
 93222  - ب9  رقم  ب  الكولومب 

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الخم�سي  الدون  صالح  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الخم�سي  الدون  صالح  السيد 

عنوا ه)ا) فرنسا . فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الخم�سي  الدون  صالح  السيد 

عنوا ه)ا) فرنسا . فرنسا فرنسا
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2221 تحت رقم 1344.
843I

BUREAU ESSOUFYANI

SOCO2B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

SOCO2B  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
 G   - 1826 مدونة الوفاق رقم

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36951
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCO2B
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
وأشكاله  أ واعه  بمختلف  البناء 
واملرتفعة  القصيرة  البناوات  سواء 
املدارس  وبناء  والواسعة  والشاهقة 
املؤسسات  ومختلف  واألسواق 
املتلطلبات  بكل  وتجهيزها  واملنشآت 
وزليج  وماء  إ ارة  من  واملسلزمات 
ورخام وجبص وصباغة   ( )سيراميج 
الداخلية  الدوكورات  ومختلف   ...
والخارجية مع أشغال  جارة الخشب 
والزجاج  واإل وكس  واأللومنيوم 
وشراء  بيع   – وغيرها   ... والحدادة 
 – خدمات متعددة   - معدات البناء 

تجارة العامة..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 G   -  1826 رقم  الوفاق  مدونة 

72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : السيد ووسف برك 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد زكرياء بنبروك :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ووسف برك عنوا ه)ا) رقم 
362 بلوك ي مدونة الوحدة  72222 

العيون املغرب.
عنوا ه)ا)  بنبروك  زكرياء  السيد 
 72222   62 حي املطار بلوك ب رقم 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ووسف برك عنوا ه)ا) رقم 
362 بلوك ي مدونة الوحدة  72222 

العيون املغرب

عنوا ه)ا)  بنبروك  زكرياء  السيد 
 72222   62 حي املطار بلوك ب رقم 

العيون املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   29 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1719 .
844I

BUREAU ESSOUFYANI

YOURTCAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

YOURTCAFE  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوحدة 
21 ز قة الحرمين رقم 79   - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. YOURTCAFE
تجهيز   : بإوجاز  الشركة  غرض 
واملطاعم  املقاهي  أ واع  مختلف 
بيع   - السريعة  األكالت  ومحالت 
واستيراده  القهوة  منتوج  وتسويق 
إصالح   - واملطاعم  املقاهي  تسيير   -
 - املقهى  وتجهيزات  معدات  وصيا ة 
أشغال البناء – تجارة عامة – استراد 

وتصدور ... خدمات أخرى.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة 21 ز قة الحرمين رقم 79   - 

72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : ورتي  مليكة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  ورتي  مليكة  السيدة 
تجزئة اكدال ز قة 27 رقم 7 طابق 3 
22222 الدار  سيدي مومن البيضاء 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  ورتي  مليكة  السيدة 
تجزئة اكدال ز قة 27 رقم 7 طابق 3 
22222 الدار  سيدي مومن البيضاء 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1722.
845I

SAGIDEV

TRUSMAN
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SAGIDEV
  BD ZERKTOUNI 46BD 46

 ZERKTOUNI CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

TRUSMAN شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اللة واقوت الطابق الخامس الدا 
البيضاء شارع اللة واقوت الطابق 

الخامس الدا البيضاء 22322  الدا 
البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22169
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 وو يو 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
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»شارع اللة واقوت الطابق الخامس 
واقوت  اللة  شارع  البيضاء  الدا 
البيضاء  الدا  الخامس  الطابق 
إلى  املغرب«  البيضاء  الدا    22322
منطقة  الباباوم  شارع   27 »رقم 
الصخور السوداء  الطابق 12 املحل 
شارع   27 رقم  البيضاء  الدا   B رقم 
السوداء   الصخور  منطقة  الباباوم 
الطابق 12 املحل رقم B الدا البيضاء 

22322  الدا البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782652.
846I

STE ANGLE DE GESTION SARL

EL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93222، تطوان املغرب

EL شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي رقم 146 كراج - 

93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29625
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.EL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
و  مقهى   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مطعم و املاكوالت الخفيفة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - كراج   146 رقم  امللكي  الجيش 

93222 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 322   : البوكوري  محمد  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 142   : البوكوري  محمد  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : البوكوري  الحكيم  عبد  السيد 
142 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
 72   : البوكوري  سلوى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 72   : البوكوري  منيرة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 72   : البوكوري  عائشة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 72   : البوكوري  دليلة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 72   : البوكوري  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 72   : البوكوري  السيدة  دومة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد البوكوري عنوا ه)ا) 
شارع الجيش امللكي شقة 1 ط 1 رقم 

146 93222 تطوان املغرب.
السيد محمد البوكوري عنوا ه)ا) 

سبتة . سبتة اسبا ية .
البوكوري  الحكيم  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) شارع الجيش امللكي شقة 1 
ط 1 رقم 146 93222 تطوان املغرب.
البوكوري  سلوى  السيدة 
عنوا ه)ا) شارع الجيش امللكي شقة 1 
ط 1 رقم 146 93222 تطوان املغرب.
السيدة منيرة البوكوري عنوا ه)ا) 
شارع الجيش امللكي شقة 1 ط 1 رقم 

146 93222 تطوان املغرب.
البوكوري  عائشة  السيدة 
 79 شارع محمداملرير رقم  عنوا ه)ا) 

93222 تطوان املغرب.
السيدة دليلة البوكوري عنوا ه)ا) 
 93222  79 رقم  محمداملرير  شارع 

تطوان املغرب.
البوكوري  فاطمة  السيدة 
عنوا ه)ا) مركب جوهرة تطوان بلوك 
ج ه 5 عمارة 32 ط 1 شقة 6 الضحى 

مرجان  93222 تطوان املغرب.

البوكوري  السيدة  دومة 
عنوا ه)ا) اسبا ية  . . اسبا ية .

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد البوكوري عنوا ه)ا) 
سبتة . سبتة اسبا ية 

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2221 تحت رقم 1428.
848I

SOCIETE SEJD SARL

STE OBZT FOOD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE SEJD SARL
 RES SOUFIANE RUE HASSAN
 IBN OUAZZANE N 6 ، 90000،

TANGER MAROC
 STE OBZT FOOD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 AL MANSOUR ADDAHBI

 RESIDENCE MAYSIL 1ER ETAGE
N 31  - 90000 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116941

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OBZT FOOD SARL AU
استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

و تسيير محل للوجبات السريعة.
 RUE  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 AL MANSOUR ADDAHBI

 RESIDENCE MAYSIL 1ER ETAGE
.N 31  - 92222 TANGER MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أسامة بوصابون عنوا ه)ا) 
4 ز قة قرطبة إقامة ماجوريل الطابق 

9 شقة 19 92222  طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أسامة بوصابون عنوا ه)ا) 
4 ز قة قرطبة إقامة ماجوريل الطابق 

9 شقة 19 92222  طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 5292.
849I

comptoir expertise du maroc

AL ITIHAD LI TAAMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AL ITIHAD LI TAAMIR SARL AU
 تبعا ملقتضيات الجمع العام غير 
العادي املؤرخ في 14/24/2221 تقرر 

ماولي: 
- تصفية ووقف نشاط الشركة  

محمد  موصوف  السيد  تعيين   -
مصف قا وني للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحدود   -
الرئي�سي  للشركة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بسال  بتاريخ 24/25/2221 
تحت عدد 36694 بالسجل التجاري 

15985
852I

fiduazizi

STE TEKNA GLACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
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شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
STE TEKNA GLACE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية تجزئة 111املر�سى املنطقة 
الصناعية تجزئة 111املر�سى 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TEKNA GLACE
بإوجاز  الشركة  غرض 
 fabrication de glaces  :

.industrielles
املنطقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الصناعية تجزئة 111املر�سى املنطقة 
الصناعية تجزئة 111املر�سى 72222 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الرزمة  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : الرزمة  محمد  السيد   

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  الرزمة  محمد  السيد 
رزمة  فيال  الزرقطوني  محمد  شارع 
 72222 بدون رقم حي موالي رشيد 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  الرزمة  محمد  السيد 
رزمة  فيال  الزرقطوني  محمد  شارع 
 72222 بدون رقم حي موالي رشيد 

العيون املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1687/2221.
851I

Mouhcine Bouksim

 BOUSKOURA NEGOCE A
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

Mouhcine Bouksim
الضحى 1 عمارة P75 الطابق السفلي 

شقة رقم 3 الدار البيضاء عين 
casablanca maroc ،2 ، السبع

 BOUSKOURA NEGOCE A SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة رقم 3 الطابق 
االول مرس السلطان الدار البيضاء 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
463737

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2222 22  و بر  املؤرخ في 
 BOUSKOURA« تسمية الشركة من
. »NT BAT« إلى »NEGOCE A SARL
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجنبر 2222 تحت رقم 32384.
852I

CAB ASSISTANCE

REDOUAN CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

CAB ASSISTANCE
ROUTE DE TETOUAN 76

طريق تطوان 76 إقامة  بيل الطابق 

األول رقم 3 
- 92222 طنجة املغرب.

 REDOUAN CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

النصر ز قة 12 رقم 12 بن دوبان - 
92222 طنجة املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.85357
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2221 ماي   24 في  املؤرخ 
السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 

القاسمي رشيد كمسير آخر للشركة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2221 تحت رقم 243295.
853I

CAB ASSISTANCE

ALWIKALA REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

ALWIKALA REAL ESTATE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
تارودا ت مركب ابراج طنجة بلوك 6 
مكتب رقم 13 بيس - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

112175
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وناور   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.ALWIKALA REAL ESTATE

شركة   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
عقارات.

- تسويق وإدارة وشراء وبيع وتأجير 
 ، تجارية  مباني   ، )شقق  العقارات 

مباني ، منازل فردوة ، أرا�سي ...)..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تارودا ت مركب ابراج طنجة بلوك 6 
مكتب رقم 13 بيس - 92222 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : صنهاجي حسوني  السيد زكرياء 
922 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
  : حسوني  صنهاجي  لبنى  السيدة 
122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حسوني  صنهاجي  زكرياء  السيد 
ز قة ابن كثير اقامة روما  عنوا ه)ا) 
طنجة   92222  77 شقة   5 طابق 

املغرب.
حسوني  صنهاجي  لبنى  السيدة 
ز قة ابن كثير اقامة روما  عنوا ه)ا) 
طنجة   92222  77 شقة   5 طابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حسوني  صنهاجي  لبنى  السيدة 
ز قة ابن كثير اقامة روما  عنوا ه)ا) 
طنجة   92222  77 شقة   5 طابق 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وناور   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 238611.
854I

CABINET S2S CONSULTING

OYVA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING
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 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
OYVA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
11 وناور الطابق االول الشقة 169 - 

33222 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
493263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.OYVA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
ا تاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع السوائل ومنتجات الصيا ة.
75 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 -  169 11 وناور الطابق االول الشقة 

33222 البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد الحسين فاضل 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين فاضل عنوا ه)ا) 
كاليفور يا  العز  بالد  تجزئة   32

33222 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين فاضل عنوا ه)ا) 
كاليفور يا  العز  بالد  تجزئة   32

33222 البيضاء املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2221 تحت رقم 768772.
855I

fiduazizi

STE ZAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
STE ZAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدونة 

الوفاق رقم 55E  مدونة الوفاق رقم 
55E 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAD
غرض الشركة بإوجاز : بيع جميع 

ا واع املخبوزات و املعجنات.
مدونة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
55E  مدونة الوفاق رقم  الوفاق رقم 

55E 72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : بوريش  عبال  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 السيد عبال بوريش : 1222 بقيمة 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبال بوريش عنوا ه)ا) دوار 
 85222 رخا   اوت  ادو صالح  اكرور 

سيدي افني املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبال بوريش عنوا ه)ا) دوار 
 85222 رخا  اوت  صالح  ادو  اكرور 

سيدي افني املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1691/2221.
856I

ALLEGEANCE CONSULTING

BOUAKI GROUPE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طا طان 

و شارع لبنان اقامة لينى رقم 
51&52 ، 92222، طنجة املغرب

BOUAKI GROUPE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
طنطان اقامة لينا رقم 51  طنجة 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116985
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUAKI GROUPE SARL
الترويج   : بإوجاز  الشركة  غرض 
.( Promotion Immobilière(للعقار

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طنجة    51 رقم  لينا  اقامة  طنطان 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
52 حصة    : السيد محمد بوزيد  

بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   52   : السيد ادم العراقي  

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  بوزيد   محمد  السيد 
 76 مجمع السالم طريق اشقار فيال 

92222 طنجة املغرب.
عنوا ه)ا)  العراقي   ادم  السيد 
 92222  39 رقم  املجاهدون  طريق 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  بوزيد   محمد  السيد 
 76 مجمع السالم طريق اشقار فيال 

92222 طنجة املغرب
عنوا ه)ا)  العراقي   ادم  السيد 
 92222  39 رقم  املجاهدون  طريق 

طنجة  املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242961.
857I

fiduhaouz

7RTM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduhaouz
 Boulevard Allal El Fassi,

 residence Jawhara, appartement
Marrakech ، 40000 ,5، مراكش 

املغرب
7RTM SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عالل 
الفا�سي املجمع السكني راتما العمارة 

89 الطابق االول الشقة رقم 5  
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مراكش 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 7RTM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL AU

دار   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

راتما  السكني  املجمع  الفا�سي  عالل 

العمارة 89 الطابق االول الشقة رقم 

5  مراكش 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 MORIN THIERRY السيد 

 122 MARC :  1.222 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 MORIN THIERRY السيد 

شارع جامبيتا   72 عنوا ه)ا)   MARC

14822 دوفيل فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 MORIN THIERRY السيد 

شارع جامبيتا   72 عنوا ه)ا)   MARC

14822 دوفيل فرنسا

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

أبريل   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 122649.

858I

FISCALEX MAROC

MAISON THIERRY VAULET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 MAISON THIERRY VAULET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد عمارة 
129 شقة رقم 43 الطابق الثالث 
مراكش مراكش 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115619
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAISON THIERRY VAULET
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
جواد  اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
الطابق   43 رقم  شقة   129 عمارة 
 42222 مراكش  مراكش  الثالث 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : السيد تيري ستيفان فولي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
الشركة اومو اي اسوسيي فرونس 
درهم   122 بقيمة  حصة   922   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

فولي  ستيفان  تيري  السيد 

عنوا ه)ا) فرنسا 2222 فرنسا فرنسا.

الشركة اومو اي اسوسيي فرونس 

عنوا ه)ا) فرنسا 2222 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

فولي  ستيفان  تيري  السيد 

عنوا ه)ا) فرنسا 2222 فرنسا فرنسا

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124696.

859I

AZ CONSULATNTS

ZIFARI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ZIFARI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 ممر 

الشاطئ متجر 3 عين السبع - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.325275

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2221 وناور   22 املؤرخ في 

مسير جدود للشركة السيد)ة) علمي 

مروني سعاد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 775553.

862I

fiduazizi

IRON AX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
IRON AX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عمر 

املختار رقم 129 الشقة رقم 24 
شارع عمر املختار رقم 129 الشقة 

رقم 24 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IRON  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AX
التجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العامة التصدور و االستيراد.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمر املختار رقم 129 الشقة رقم 24 
الشقة   129 رقم  املختار  عمر  شارع 

رقم 24 72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
: الظاوة  اعمر  العربي   السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .
 : الظاوة  اعمر  العربي  السيد   

1222 بقيمة 122 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الظاوة  اعمر  العربي  السيد 
حي   48 ز قة بن دحى رقم  عنوا ه)ا) 
العيون   72222  22 الرملة  خط 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الظاوة  اعمر  العربي  السيد 
حي   48 ز قة بن دحى رقم  عنوا ه)ا) 
العيون   72222  22 الرملة  خط 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1688/2221.
861I

fiduazizi

OLADJAAML TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
OLADJAAML TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الوكالة 21 
بلوك D رقم 628 الوكالة 21 بلوك 
D رقم 628 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OLADJAAML TRANS
غرض الشركة بإوجاز :  قل السلع 

لحساب الغير.
الوكالة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 21 الوكالة   628 رقم   D بلوك   21
العيون   72222  628 رقم   D بلوك 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خالد از اق :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
1222 بقيمة   : السيد خالد از اق 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد از اق عنوا ه)ا) دوار 

السو ح طاطا العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد از اق عنوا ه)ا) دوار 

السو ح طاطا العيون املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1686/2221.
862I

CABINET AIT BELHOUCINE

HERITIERS ELMERNISSI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET AIT BELHOUCINE
 BUREAU N°6 SIS A BD

 ZERKTOUNI 2EME ETAGE
 IMM GD CAFE DE L›ATLAS

 GUELIZ,MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HERITIERS ELMERNISSI شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
4 شارع 11 وناور بوكار مراكش محل 
رقم 4 شارع 11 وناور بوكار مراكش 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HERITIERS ELMERNISSI
بيع مواد   : غرض الشركة بإوجاز 

البناء بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي : محل رقم 
وناور بوكار مراكش محل   11 4 شارع 
وناور بوكار مراكش   11 شارع   4 رقم 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.225.422 درهم، مقسم كالتالي:
 12254  : املر ي�سي  قوتم  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  املر ي�سي  قوتم  السيد 
 42222 مراكش   69 اسيف س رقم 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  املر ي�سي  قوتم  السيد 
 42222 مراكش   69 اسيف س رقم 

مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124747.
863I

AZ CONSULATNTS

RISSANI HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

RISSANI HOLDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
األبطال شقة رقم 4 أكدال - 12212 

الرباط  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

151589
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RISSANI HOLDING
إدارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األعمال و املساهمة في الشركات.
15 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
األبطال شقة رقم 4 أكدال - 12212 

الرباط  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.428.222 درهم، مقسم كالتالي:
 1.762  : كوراري  السيدة سميرة 

بقيمة 122 درهم.
 3.282  : السيد اكريويل عبد هللا 

بقيمة 122 درهم.
 : الرحمان  عبد  اكريويل  السيد 

3.282 بقيمة 122 درهم.
 3.282  : أحمد  اكريويل  السيد 

بقيمة 122 درهم.
 1.542  : هدى  اكريويل  السيدة 

بقيمة 122 درهم.
 1.542  : اكريويل صفاء  السيدة 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيدة رسميرة كواري عنوا ه)ا) 
 12222 الياقوت عين عتيق    5 رقم 

تمارة املغرب.
السيد كريويل عبد هللا عنوا ه)ا) 
1 ح  23 املسيرة  14 الشقة  عمارة ب 

ي م 12212 الرباط املغرب.
الرحمان  عبد  اكريويل  السيد 
 23 الشقة   14 ب  عمارة  عنوا ه)ا) 
الرباط   12212 م  ي  ح   1 املسيرة 

املغرب.
عنوا ه)ا)  أحمد  اكريويل  السيد 
1 ح  23 املسيرة  14 الشقة  عمارة ب 

ي م 12212 الرباط املغرب.
السيدة اكريويل هدى عنوا ه)ا) 
1 ح  23 املسيرة  14 الشقة  عمارة ب 

ي م 12212 الرباط املغرب.
السيدة اكريويل صفاء عنوا ه)ا) 
1 ح  23 املسيرة  14 الشقة  عمارة ب 

ي م 12212 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  أحمد  اكريويل  السيد 
1 ح  23 املسيرة  14 الشقة  عمارة ب 

ي م 12212 الرباط املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 113127.
864I

FLASH ECONOMIE

TCETRA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TCETRA CONSTRUCTION &lt;
;S.A.R.L AU &gt

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
لشريك واحد

   RC N°322827    I.F: 15242244 
I.C.E: 001606327000005

بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
النظام  إنشاء  تم   24/23/2215
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
خصائصها  واحد،  لشريك  محدودة 

كالتالي:
 TCETRA االسم االجتماعي:     (  1

CONSTRUCTION S.A.R.L A.U
2 ) الشركاء:

السيد عبد الرحيم اورحو
3 ) الهدف:   هدف الشركة :

املد ية  والهندسة  البناء  -أعمال 
والبناء والتطوير وإعادة التطوير ألي 

مبنى ؛
الصيا ة  أعمال  جميع  تنفيذ   -
جميع  وكذلك  الصحي  والصرف 

العمليات املتعلقة بالتقسيم.
- التطوير العقاري وكافة معامالت 

األرا�سي والعقارات.
وبيع جميع أ واع  تجارة وشراء   -

السلع واملنتجات والخدمات.
براءات  جميع  على  الحصول   -
التجارية  والعالمات  االختراع 
تدخل  التي  والعمليات  والتراخيص 
في  طاق نشاطها ومنحها واستغاللها 

وبيعها ؛
أو  حصة  على  االستحواذ   -
مصلحة في أي شركة أو عمل تجاري 
لغرض  إنشاؤه  سيتم  أو  إنشاؤه  تم 

مماثل أو ذي صلة ؛
املعامالت  جميع  أعم،  وبشكل 
والصناعية  والتجارية  املالية 
قد  التي  والعقارية  املد ية  واملنقولة 
غير  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
مباشر بهدف الشركة أو من املحتمل 

أن تعزز تطويرها.
4 ) املقر االجتماعي:اقامة سرازان 
18 سيدي مومن- الدار  4 رقم  شارع 

البيضاء-.
من  ا  ابتداء  سنة   99 املدة   (  5
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

6 ) رأس املال:100.000,00  درهم 
 1222 إلى  مقسمة  و  مسددة  قدا 
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة موزعة كالتالي:
    ----- اورحو  الرحيم  السيد عبد 

122.222 درهم -----  122 حصة
تسير الشركة و ملدة  التسيير:   (  7
عبد  السيد  غير محدودة من طرف 

الرحيم اورحو
8 ) السنة االجتماعية:

31/12 من  إلى   21/21 ابتداء من 
كل سنة.

9 ) توزيع األرباح:
سيتم توزيع الدخل الصافي للسنة 
القا و ية  االستقطاعات  تلي  التي 
بما وتناسب  والقا و ية بين الشركاء 

مع املبلغ الذي وخص كل منهم.
بكتابة  القا وني  اإلوداع  تم   
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   24/23/2215 بتاريخ  البيضاء 

رقم 22571426.
 للخالصة و اإلشهار 

865I

CAB ASSISTANCE

ITALTANGERI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

ITALTANGERI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عوينة 
ب تجزئة 312 الطابق االر�سي  - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116923
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ITALTANGERI
-الترويج   : غرض الشركة بإوجاز 

للعقار.
-اعمال البناء..

عنوان املقر االجتماعي : حي عوينة 
 - االر�سي   الطابق   312 تجزئة  ب 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد جيوليو مافير :  252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   252   : السيد لوكا كريتي 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة ماريا ا بريغو :  252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 252   : مافير  اوما ويل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  مافير  جيوليو  السيد 
 92222   97 رقم   1 املنارط  تجزئة 

طنجة املغرب.
 4 عنوا ه)ا)  كريتي  لوكا  السيد 
اقامة باراديس شارع عبد هللا الهبطي 
ط 4 رقم 57  92222 طنجة املغرب.

عنوا ه)ا)  بريغو  ماريا ا  السيدة 
شارع عبدهللا الهبطي اقامة براديس 

ط 4 رقم 57 92222 طنجة املغرب.
عنوا ه)ا)  مافير  اوما ويل  السيد 

اوطاليا 24252 اوطاليا اوطاليا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 4 عنوا ه)ا)  كريتي  لوكا  السيد 
اقامة باراديس شارع عبدهللا الهبطي 

ط 4 رقم 57 92222 طنجة املغرب
عنوا ه)ا)  مافير  اوما ويل  السيد 

اوطاليا 24252 اوطاليا اوطاليا
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242921.
866I

SOCIETE SEJD SARL

 STE EL MORINO DE ORO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE SEJD SARL
 RES SOUFIANE RUE HASSAN
 IBN OUAZZANE N 6 ، 90000،

TANGER MAROC
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 STE EL MORINO DE ORO SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 AL MANSOUR ADDAHBI

 RESIDENCE MAYSIL 1ER ETAGE
N 31 - 90000 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116943

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MORINO DE ORO SARL AU
مخبزة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الحلويات.
 RUE  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 AL MANSOUR ADDAHBI
 RESIDENCE MAYSIL 1ER ETAGE
.N 31 - 92222 TANGER MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 19 عنوا ه)ا)  التاوك  زيد  السيد 
 18 رقم   5 ز قة موثوق الروداني ط 

92222 طنجة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 19 عنوا ه)ا)  التاوك  زيد  السيد 
 18 رقم   5 ز قة موثوق الروداني ط 

92222 طنجة  املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5293.
867I

SOCIETE RKF CONSULTING

FES BIKECYCLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 N0151 AVENUE MER MORTE

 HAY RYAD RTE DE SFROU FES ،
30000، FES MAROC

FES BIKECYCLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 156 
تجزءة االومن حي املسيرة فاس رقم 
156 تجزءة االمان حي املسيرة فاس 

32222  فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67795
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIKECYCLE
تصنيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وبيع الدراجات النارية.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 156 
تجزءة االومن حي املسيرة فاس رقم 
تجزءة االمان حي املسيرة فاس   156

32222  فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  زهير  الدون  عز  السيد 
املسيرة  حي   152 رقم  الفرح  تجزءة 

فااس 32222  فااس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسن زهير عنوا ه)ا) رقم 
تجزءة االمان حي املسيرة فاس   156

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 12 ماي 2221 

تحت رقم 2314.

868I

multicomp

فضاء السراغنة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

multicomp

 lot el houria 1 ere etage 7

 -mohammedia ، 20800،

mohammedia maroc

فضاء السراغنة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : عمارة 

12 النسيم ج ح 9 رقم 3 املحمدوة 

22822 املحمدوة املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22977

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2221 ماي   31 في  املؤرخ 

ذات  شركة  السراغنة  فضاء  حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

 9 النسيم ج ح   12 اإلجتماعي عمارة 

املحمدوة   22822 املحمدوة   3 رقم 

املغرب   تيجة لال ووجد شغل.

و عين:

و  قابيل  عزيز   السيد)ة)  

وخلف  بني  الشحاوطة  عنوا ه)ا) 

كمصفي  املغرب   املحمدوة   22822

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 12 وفي عمارة   2221 ماي   26 بتاريخ 

املحمدوة   3 رقم   9 ح  ج  النسيم 

22822 املحمدوة املغرب .

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

31 ماي  االبتدائية باملحمدوة  بتاريخ 

2221 تحت رقم 1279.

869I

F.M CONSULTING

ج ر ف بلدينج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،
CASABLANCA MAROC

ج ر ف بلدونج شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 شارع 
داوود الظاهري ، الطابق الثاني ، 
شقة رقم 4 معاريف ، - 22252  

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
526229

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ج ر ف 

بلدونج.
الشركة    : بإوجاز  الشركة  غرض 
ذات الغرض في املغرب بشكل مباشر 

أو غير مباشر:
باسم  والدراسات  االستشارات   -
الشركات املغربية واألجنبية في كافة 

املجاالت ؛
التنسيقي  والعمل  الوساطة   -

والعموالت ؛
وتنفيذ  تصميم   ، دراسة   -
املستمر  والتحسين  التقنية  الحلول 
وكذلك جميع األنشطة التجارية أو 

الخدماتية األخرى ؛
االستيراد   ، البيع   ، الشراء   -
لجميع  العامة  والتجارة  والتصدور 
واإلكسسوارات  واملواد  املنتجات 
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واألشياء من أي  وع ؛
مباشر  غير  أو  مباشر  استثمار   -
أو  الصناعية  الشركات  جميع  في 
التجارية أو العقارية أو الزراعية أو 
التي  أو  القائمة  الشركات  غيرها من 

سيتم إنشاؤها ؛
جميع عمليات الوساطة  إجراء   -
الدراسات  جميع  وكذلك  والتمثيل 
الفنية أو دراسات الفرص أو السوق 
مختلف  في  الجدوى  دراسات  أو 

القطاعات ؛
بشكل مباشر   ، أو تنفيذ  إجراء   -
أو  باالشتراك  أو  مباشر  غير  أو 
لجميع   ، باملشاركة مع أطراف ثالثة 
 ، املد ية  الهندسة  أو  البناء  أعمال 
واألعمال   ، وجميع األعمال التجارية 
الرئيسية لحسابها أو لحساب أطراف 

ثالثة ؛
عقارية  مجمعات  إنشاء   -
 ، سياحي  استخدام:  ألي  مخصصة 
 ، فيال   ، )سكن  إسكان من أي  وع 
استغالل  أو  تأجير   ، للبيع  عمارات) 
 ، فني  أو  ريا�سي   ، تجاري   ، صناعي 

ترويج عقاري بشكل عام ؛
البناء  مواد  جميع  وبيع  شراء   -

وجميع أعمال أي هيئة حكومية ؛
الخشب  في  العامة  النجارة   -

الحدود واألملنيوم ؛
بجميع أشكاله   ، وتملك  إنشاء   -
 ، والبيع   ، والتبادل   ، املساهمة   ،
 ، والتحويل   ، واإلدارة   ، والتأجير 
املباشر   ، واالستغالل   ، والتطوير 
املنقوالت  لجميع   ، املباشر  غير  أو 
التقسيمات  وجميع   ، واملباني 
وكذلك  املباني  لهذه  واالستمالكات 

اإلنشاءات من جميع االنشاءات ؛
وإدارة  العقارية  الوساطة   -
اإلوجارات وإدارة الوحدات السكنية.
- تبادل جميع السلع وتقسيمها إلى 

أجزاء وأعمال التطوير والتجدود ؛
- تسويق املشاريع والعقارات ؛

املشروع  إدارة  في  املساعدة   -
والتجهيزات  العمل  وتنسيق 

والدوكورات ؛
إدارة أو تشغيل أو حيازة أو بيع   -
املمتلكات  جميع  تأجير  أو  تأجير  أو 

وجميع   ، املنقولة  وغير  املنقولة 
املباني  واستمالكات  تقسيمات 
جميع  تشييد  وكذلك   ، املذكورة 

اإلنشاءات ؛ 
املعامالت  جميع   ، عام  وبشكل 
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
املتعلقة بشكل  العقارية  أو  املنقولة 
كلًيا أو جزئًيا   ، مباشر أو غير مباشر 
املعامالت  من  أخرى  أو  بواحدة 
املشار إليها أعاله لتسهيل استمرارية 
املعامالت  جميع  وكذلك  الشركة 
املباشرة  غير  املشاركة  أو  املباشرة 
بأي شكل من األشكال في الشركات 
التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو 

ذات صلة.
22 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 ، الثاني  الطابق   ، الظاهري  داوود 
  22252  -  ، معاريف   4 رقم  شقة 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد هشام عباد :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  عباد  هشام  السيد 
بوركون   11 ش   4 ط   7 ملياء  اقامة 

22242 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  عباد  هشام  السيد 
بوركون   11 ش   4 ط   7 ملياء  اقامة 

22242 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781857.
872I

BCBEL

TOPNAPP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BCBEL

 625Bd. Mohammed V 2ème
 étage bureau N°32 ، 20310،

Casablanca Maroc
TOPNAPP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 625 
شارع محمد الخامس الطابق 

الثاني املكتب رقم 32 - 22312 
الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.489691
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2221 ماي   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحداد  أووب   )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.222
1.222 حصة لفائدة  السيد )ة) عبد 

هللا الحازم بتاريخ 25 ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781291.
871I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

RE-GARDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RE-GARDE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة 
في تجزئة اكدور 2 عمارة 124  رقم 3 

رويضات 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
RE-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GARDE
غرض الشركة بإوجاز : - مقاول في 
ملتقيات و  )مباني,  اشغال الحراسة 

اشخاص).
مساكنة   : عنوان املقر االجتماعي 
في تجزئة اكدور 2 عمارة 124  رقم 3 

رويضات 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ابوحدوفة زكرياء :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابوحدوفة زكرياء عنوا ه)ا)  
 35 رقم   112 عمارة  اكدور  تجزئة 
شارع موالي عبد هللا 42222 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابوحدوفة زكرياء عنوا ه)ا)  
 35 رقم   112 عمارة  اكدور  تجزئة 
شارع موالي عبد الل 42222 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124567.
872I

بنعال لإلستشارة

 SOCIETE MAROCAINE
OULED SAID L›OUED

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بنعال لإلستشارة
حي مميمو ة بلوك 4 رقم 56 الطابق 

3 بني مالل ، 23222، بني مالل 
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املغرب
 SOCIETE MAROCAINE OULED

SAID L›OUED شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الكعيدة. 
جماعة  اوالد سعيد الواد  - 23352 

قصبة تادلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2223
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MAROCAINE OULED

.SAID L’OUED
محطة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الوقود ;مطعم ;بائع اثاث املكاتب
عنوان املقر االجتماعي : الكعيدة. 
 23352 جماعة  اوالد سعيد الواد  - 

قصبة تادلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : السيد عالل سعد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد الحفيظ ارحال :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عالل سعد عنوا ه)ا) دوار 
اوت العربي اوالد سعيد الواد  23352 

قصبة تادلة املغرب.
ارحال  الحفيظ  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) حي االدارسة اقامة وصال 
مالل  بني   23222   48 رقم   5 ز قة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالل سعد عنوا ه)ا) دوار 

اوت العربي اوالد سعيد الواد  23352 
قصبة تادلة املغرب

ارحال  الحفيظ  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) حي االدارسة اقامة وصال 
مالل  بني   23222   48 رقم   5 ز قة 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تادلة  

ماي 2221 تحت رقم 64.

873I

MEH EXPERTISE

AZIDANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ZIDANIA
 BD LA GRANDE CEITURE ، 132
20300، CASABLANCA MAROC
AZIDANI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 BD 132 : وعنوان مقرها اإلجتماعي
 LA GRANDE CEITURE 132 BD
 LA GRANDE CEITURE 20300

.CASABLANCA MAROC
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.261569

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 22 مارس  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   AZIDANI
 12.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
 132 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 BD LA GRANDE CEITURE 132
 BD LA GRANDE CEITURE 20300
CASABLANCA MAROC  تيجة ل

.CUMUL DES DEFICITS
و عين:

و   EL AIDI  ZIDANI السيد)ة) 
 BD LA GRANDE  132 عنوا ه)ا) 
 CEINTURE 20300 CASABLANCA

MAROC كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 BD 132 بتاريخ 22 مارس 2221 وفي
 LA GRANDE CEITURE - 22322

.CASABLANCA MAROC

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 775644.
874I

FLASH ECONOMIE

ATLAS VOYAGES
إعالن متعدد القرارات

MCA CONSULTING
5 شارع عبد اللطيف بن قدور الدار 

البيضاء
ATLAS VOYAGES

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها:32.222.222 درهم

مقرها االجتماعي  : 152 شارع 
الجيش امللكي الدار البيضاء

إغالق فرعين :
املؤرخ  اإلدارة  قرار  بمقت�سى 
شركاء  قرر   2221 ابريل   29 بتاريخ 

 ATLAS VOYAGES شركة
إغالق فرعين للشركة :

 ANFA PLACE التجاري  املركز 
شارع الكور يش محل وحدة 3.3

شارع الزرقطوني توين سا تر رقم 
157 حي املعاريف

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
بتاريخ   البيضاء  بالدار  التجارية 

32/24/2221 تحت رقم 776521.
875I

TY CONSULTING

NABAT CHAOUIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
NABAT CHAOUIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 ز قة 
آوت بها الدارالبيضاء - 22222 

الدارالبيضاء  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14721

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 غشت 2219 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - الدارالبيضاء  بها  آوت  ز قة   8«
إلى  املغرب«  الدارالبيضاء    22222
الصناعية   باملنطقة   51 »التجزئة 

ببرشيد - 27182  برشيد  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
فبراور   18 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2221 تحت رقم 225.

876I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

FUN TRIP LUXURY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FUN TRIP LUXURY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 2 
العنبر1 رقم 122   - 42222 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.86743

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) حسن  صنهاجي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   322
1.222 حصة لفائدة  السيد )ة)  بيل 

غر يط بتاريخ 27 ماي 2221.
تفويت السيد )ة) حسن  صنهاجي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   222
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.222

مهدي غر يط بتاريخ 27 ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 6793.

877I
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HASSAN KHOUY

 MAGASIN ATHWAB EL
KELAA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

HASSAN KHOUY
 N°37 AV HASSAN II

 KELAA SERAGHNA KELAA
 SERAGHNA، 43000، KELAA

SERAGHNA MAROC
 MAGASIN ATHWAB EL KELAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الجدود رقم 374 جماعة املربوح  - 
43222 القلعة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4245
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   27 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 MAGASIN الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    ATHWAB EL KELAA
رأسمالها 1.222 درهم وعنوان مقرها 
 374 رقم  الجدود  دوار  اإلجتماعي 
القلعة   43222  - املربوح   جماعة 

املغرب  تيجة ل : توقف النشاط .
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - جماعة املربوح    374 الجدود رقم 

43222 قلعة السراغنة املغرب. 
و عين:

ملصدق  الرزاق   عبد  السيد)ة)  
 374 رقم  الجدود  دوار  عنوا ه)ا)  و 
القلعة   43222 املربوح   جماعة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 21 

ماي 2221 تحت رقم 215/2221.

878I

MEH EXPERTISE

GUENANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ZIDANIA
 BD LA GRANDE CEITURE ، 132
20300، CASABLANCA MAROC
GUENANA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 BD 132 : وعنوان مقرها اإلجتماعي
 LA GRANDE CEITURE 132 BD
 LA GRANDE CEITURE 20300

.CASABLANCA MAROC
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.241671

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 22 مارس  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   GUENANA
 12.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
 132 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 BD LA GRANDE CEITURE 132
 BD LA GRANDE CEITURE 20300
CASABLANCA MAROC  تيجة ل

.DEFICIT CUMULES
و عين:

و   EL AIDI  ZIDANI السيد)ة) 
 BD LA GRANDE  132 عنوا ه)ا) 
 CEINTURE 20300 CASABLANCA

MAROC كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 BD 132 بتاريخ 22 مارس 2221 وفي
 LA GRANDE CEITURE - 22322

.CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 775645.
879I

مستامنة تيمادور ش.م.م  ش.و

اوراميد ش.م.م  ش.و
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة تيمادور ش.م.م  ش.و
حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62222، الناظور 
املغرب

اوراميد ش.م.م  ش.و شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 263 

مجموعة س املطار  الناظور 62222 
الناظور املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اوراميد 

ش.م.م  ش.و.
شركة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الدعاوة  خدمات  في  متخصصة 

والتسويق.
 263  : االجتماعي  املقر  عنوان 
مجموعة س املطار  الناظور 62222 

الناظور املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : اشرقي   احمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : اشرقي   احمد  السيد   

بقيمة 122.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  اشرقي   احمد  السيد 
الناظور   شيكر  بني  ادودوحن  دووار 

62222 الناظور  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  اشرقي   احمد  السيد 
الناظور   شيكر  بني  ادودوحن  دووار 

62222 الناظور  املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   25 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2221 تحت رقم 1253.

882I

MEH EXPERTISE

ASABAHIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ZIDANIA

 BD LA GRANDE CEITURE ، 132

20300، CASABLANCA MAROC

ASABAHIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 BD 132 : وعنوان مقرها اإلجتماعي

 LA GRANDE CEITURE 132 BD

 LA GRANDE CEITURE 20300

.CASABLANCA MAROC

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.272321

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2221 22 مارس  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   ASABAHIA

 12.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

 132 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 BD LA GRANDE CEITURE 132

 BD LA GRANDE CEITURE 20300

CASABLANCA MAROC  تيجة ل

.DEFICITS CUMULES

و عين:

و   EL AIDI  ZIDANI السيد)ة) 

 BD LA GRANDE  132 عنوا ه)ا) 

 CEINTURE 20300 CASABLANCA

MAROC كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 BD 132 بتاريخ 22 مارس 2221 وفي

 LA GRANDE CEITURE - 22322

.CASABLANCA MAROC

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 775643.

881I
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ADAYAGAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

servamane
 rue des oudaya 3etg ، 65

20320، casa maroc
ADAYAGAM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
لال اليقوت الطابق التاني رقم 62 

الدار البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.422367
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2222 تقرر حل  12 فبراور  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد ADAYAGAM  مبلغ 
رأسمالها 2.522 درهم وعنوان مقرها 
اليقوت  لال  شارع   61 اإلجتماعي 
62 الدار البيضاء  الطابق التاني رقم 
املغرب  البيضاء  الدار   22222  -

 تيجة ل :  أزمة مالية.
 61 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع لال اليقوت الطابق التاني رقم 
الدار   22222  - البيضاء  الدار   62

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  أخبير  مهدي   السيد)ة) 
 64 رقم   4 شارع  التقدم  عنوا ه)ا) 
 22222 حي املحمادي الدار البيضاء 
)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 61 شارع 
 62 رقم  التاني  الطابق  اليقوت  لال 

الدار البيضاء
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2222 تحت رقم 767267.
882I

MEH EXPERTISE

ASABAHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ZIDANIA
 BD LA GRANDE CEITURE ، 132
20300، CASABLANCA MAROC
ASABAHI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 BD 132 : وعنوان مقرها اإلجتماعي
 LA GRANDE CEITURE 132 BD
 LA GRANDE CEITURE 20300

.CASABLANCA MAROC
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.272321

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 22 مارس  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   ASABAHI
 12.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
 132 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 BD LA GRANDE CEITURE 132
 BD LA GRANDE CEITURE 20300
CASABLANCA MAROC  تيجة ل

.DEFICITS CUMMULES
و عين:

و   EL AIDI  ZIDANI السيد)ة) 
 BD LA GRANDE  132 عنوا ه)ا) 
 CEINTURE 20300 CASABLANCA

MAROC كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 BD 132 بتاريخ 22 مارس 2221 وفي
 LA GRANDE CEITURE 132 BD
 LA GRANDE CEITURE 22322

.CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 775437.
883I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

SYNERGY FORMATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE
 RUE MANSOUR EL ABIDI 25
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
SYNERGY FORMATION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 87 تجزئة 

وفاء ز قة 3 - - املحمدوة املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1719
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 ماي 2221
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
رقم  للشركة مع مقتضيات القا ون: 

5-96
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
االبتدائية باملحمدوة  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 1292.
884I

STE HELIOS CENTER PRIVEE FES SARL

 STE HELIOS CENTER
PRIVEE FES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE HELIOS CENTER PRIVEE
FES SARL

 RUE OUAKIDI R63 SAADA 12
 FES 30000 BOITE POSTALE

 6185 FES ADARISSA، 30000،
FES MAROC

 STE HELIOS CENTER PRIVEE
FES شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 ز قة 
الواقدي ر63 حي السعادة فاس 

 boite postale 6185 adarissa fes
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HELIOS CENTER PRIVEE FES

الدعم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املدر�سي.

ز قة   12  : عنوان املقر االجتماعي 

فاس  السعادة  حي  ر63  الواقدي 

 boite postale 6185 adarissa fes

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 334   : السيد النحلي عبد اإلاله  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عبدالوهاب بنخالد :  333 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : العمراني الجوطي  السيدة رجاء 

333 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اإلاله   عبد  النحلي  السيد 

عنوا ه)ا) 39 إقامة سلمى شقة 1 حي 

القدس  32222 فاس املغرب.

بنخالد  عبدالوهاب  السيد 

ز قة   4 الشقة   54 عمارة  عنوا ه)ا) 

فاس   32222 الفرح   حي  مصمودة 

املغرب.

الجوطي  العمراني  رجاء  السيدة 

عنوا ه)ا) 39 إقامة سلمى شقة 1 حي 

القدس  32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اإلاله   عبد  النحلي  السيد 

عنوا ه)ا) 39 إقامة سلمى شقة 1 حي 

القدس  32222 فاس املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 25 ماي 2221 

تحت رقم 2524.

885I
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سوجيستيو ليكسوس

ن الغيالني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوجيستيو ليكسوس
ز قة احمد املنصور الدهبي رقم11 ، 

92222، العرائش املغرب
ن الغيالني شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بن 
زيدون رقم 143 الطابق األول  - 

92222 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ن   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الغيالني.
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الطابق األول    143 بن زيدون رقم 

92222 العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الغيالني  الدون  السيد  ور 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الغيالني  الدون  السيد  ور 
  143 شارع بن زيدون رقم  عنوا ه)ا) 

1.222 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الغيالني  الدون  السيد  ور 
  143 شارع بن زيدون رقم  عنوا ه)ا) 

1.222 العرائش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  االبتدائية بالعرائش  

2221 تحت رقم 381.
886I

كافجيد

IZM TEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

كافجيد
86 ز قة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
IZM TEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 ز قة 
الشراردة الطابق السفلي  بوركون - 

22253 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.458823

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الراوي  محمد   )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   722
722 حصة لفائدة  السيد )ة) غزالن 

الحيوطي بتاريخ 19 ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781328.
887I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

SOCIETE HYBRIDE PROJET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
 SOCIETE HYBRIDE PROJET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 26 

عمارة25 /أ تقسيم الزيتون تيكيوين 
أكادور - 82222 اكادور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
47.729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE HYBRIDE PROJET
قاعة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
ومقاطع  اإللكترو ية  األلعاب 

الفيدوو.
 26 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
عمارة25 /أ تقسيم الزيتون تيكيوين 

أكادور - 82222 اكادور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : عمر  تيجاني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  عمر  تيجاني  السيد 
 222 الشقة   6 مركب سوس عمارة 
اكادور    82222 ز قة السوق اكادور  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  عمر  تيجاني  السيد 
 222 الشقة   6 مركب سوس عمارة 
اكادور   82222 ز قة السوق اكادور  

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2221 تحت رقم 99983.

888I

كافجيد

IZM TEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القا وني للشركة

كافجيد
86 ز قة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
IZM TEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي 12 ز قة 
الشراردة الطابق السفلي  بوركون - 

22253 الدار البيضاء .
تحويل الشكل القا وني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.458823

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2221 ماي   19 املؤرخ في 
الشكل القا وني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781328.

889I

FIDUBAC SARL

دون كلمار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع ووسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
دون كلمار شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الكندي 
شارع 22 رقم 34 الناظور - 62222 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22323
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
دون   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كلمار.
-إ تاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الغذاء )املأكوالت البحرية)
-استيراد األسماك
-توزيع األسماك.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الناظور   34 رقم   22 الكندي شارع 

62222 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد الطاهري حميد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الطاهري حميد عنوا ه)ا) 
 62222 الناظور  شيكر  بني  انعال 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطاهري حميد عنوا ه)ا) 
 62222 الناظور  شيكر  بني  انعال 

الناظور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 وو يو 

2221 تحت رقم 1174.
892I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 STE GLOWING ROSE
COFFEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY

 DAKHLA AGADIR AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

 STE GLOWING ROSE COFFEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 26 
عمارة25 /أ تقسيم الزيتون تيكيوين 

أكادور - 82222 اكادور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

47731
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOWING ROSE COFFEE
مخبزة و   : غرض الشركة بإوجاز 

حلويات.
 26 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
عمارة25 /أ تقسيم الزيتون تيكيوين 

أكادور - 82222 اكادور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 322   : السيدة الزهرة الحداوي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة فاطمة الزهراء القشيري :  
722 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحداوي  الزهرة  السيدة 
عنوا ه)ا) بلوك أ رقم372   حي الهدى 

اكادور 82222 اكادور املغرب.
القشيري  السيدة فاطمة الزهراء 
عنوا ه)ا) بلوك أ رقم372   حي الهدى 

اكادور 82222 اكادور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحداوي  الزهرة  السيدة 
عنوا ه)ا) بلوك أ رقم372   حي الهدى 

اكادور 82222 اكادور املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2221 تحت رقم 122225.
891I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

STE MACROFIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
STE MACROFIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 26 

عمارة25 /أ تقسيم الزيتون تيكيوين 
أكادور  - 82222 اكادور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
47.725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MACROFIN
أعمال    : بإوجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو  البناء.
 26 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
عمارة25 /أ تقسيم الزيتون تيكيوين 

أكادور  - 82222 اكادور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الحسن بن وحمان  :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : ابوتس  السيد اسماعيل 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

وحمان   بن  الحسن  السيد 
بن  أوالد  ز قة   12 رقم  عنوا ه)ا)  
أوالد  العليا  بوخريص  حي  السبع 

تاومة 83224   تارودا ت املغرب.
السيد اسماعيل ابوتس عنوا ه)ا) 
حي الشراردة شارع اركان أوالد تاومة 

83224   تارودا ت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
وحمان   بن  الحسن  السيد 
بن  أوالد  ز قة   12 رقم  عنوا ه)ا)  
أوالد  العليا  بوخريص  حي  السبع 

تاومة 83224   تارودا ت املغرب
السيد اسماعيل ابوتس عنوا ه)ا) 
حي الشراردة شارع اركان أوالد تاومة 

83224   تارودا ت املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2221 تحت رقم 122221.
892I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

SLIMANI LAHOUCINE
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري
SLIMANI LAHOUCINE

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
 SLIMANI أعطى   2221 ماي   26
بالسجل  املسجل   LAHOUCINE
التجارية  باملحكمة   71222 التجاري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  باكادور 
التجاري الكائن ب ب11 شارع  5 حي  
  82222  - بئر إ زران تيكيوين أكادور 
 TACO BOIS لفائدة  املغرب  أكادور 
ملدة 5 سنة تبتدئ من 21 ماي 2221 
و تنتهي في 21 ماي 2226 مقابل مبلغ 

شهري قيمته 4.222 درهم.
893I

GGM CONSEIL

GGM CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GGM CONSEIL
 HAY EZZITOUN EL JADID 04
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 YBT N° 70 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

GGM CONSEIL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عملية 
بيتي 2 رقم 228 العزوزية مراكش - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115221
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GGM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CONSEIL
وكالة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقارية
استشارة عقارية وقا و ية

معالجة االعتمادات العقارية وأي 
ائتمان آخر

عالقات األعمال اإلدارية.
عملية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العزوزية مراكش   228 رقم   2 بيتي 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 32.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : السيدة غيثة بن ولي هللا  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 122   : مسرار   غزالن  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد بناوي محمد :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 122  : السيدة غيثة بن ولي هللا    

بقيمة 122 درهم.
 122  : مسرار  غزالن  السيدة 

بقيمة 122 درهم.
122 بقيمة   : السيد بناوي محمد 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة غيثة بن ولي هللا  عنوا ه)ا) 
عمارة  واسمين  عملية  الشرف  حي 
مراكش   6 زينب الطابق التاني شقة 

42222 مراكش  املغرب.
عنوا ه)ا)  مسرار  غزالن  السيدة 
 14 رقم  الزاوية  درب  دكالة  باب 

42222 مراكش  املغرب.
عنوا ه)ا)  محمد  بناوي  السيد 
 42222   689 رقم  ب   2 املسيرة 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة غيثة بن ولي هللا  عنوا ه)ا) 
عمارة  واسمين  عملية  الشرف  حي 
مراكش   6 زينب الطابق التاني شقة 

42222 مراكش  املغرب
عنوا ه)ا)  مسرار  غزالن  السيدة 
 14 رقم  الزاوية  درب  دكالة  باب 

42222 مراكش  املغرب
عنوا ه)ا)  محمد  بناوي  السيد 
 42222   689 رقم  ب   2 املسيرة 

مراكش  املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124339.
894I

mohammed boumzebra

ZOYOUT SIDI AISSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
ZOYOUT SIDI AISSA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب 

بدوار اوالد ازمام لبالن بني مو�سى  - 
23222 سوق السبت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZOYOUT SIDI AISSA
استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 
 - الفالحية  تأجير األرا�سي   - مطحنة 

تجارة.
مراب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - بدوار اوالد ازمام لبالن بني مو�سى  

23222 سوق السبت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

600.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 3.222   : السيد الخرواعي عزيز 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
  : الخرواعي  ورالدون  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   3.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  الخرواعي عزيز  السيد 
سوق السبت   23222 سوق السبت 

املغرب.
الخرواعي  ورالدون  السيد 
 23222 السبت  سوق  عنوا ه)ا) 

سوق السبت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الخرواعي  ورالدون  السيد 
 23222 السبت  سوق  عنوا ه)ا) 

سوق السبت املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2221 وو يو   22 بتاريخ 

.155/2221
895I

mohammed boumzebra

 SNAOURI CLUB DE
MUSCULATION ET FITNES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 SNAOURI CLUB DE

 MUSCULATION ET FITNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العلويين املجمع السكني بني عمير 
مراب رقم 7 - 23222 الفقيه بن 

صالح املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4491

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 أبريل   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
صالح الساخي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
)ة) خالد  السيد  522 حصة لفائدة  

النوري بتاريخ 29 أبريل 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2221 وو يو   22 بتاريخ 

.159/2221

896I

orient compt

STE KZME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 125

60000، OUJDA MAROC
STE KZME  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 

عوينات السراق تجزئة62 الطابق 
االول - 62222  وجدة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37297
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2222 دجنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KZME
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء 
تاجر.

ز قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  تجزئة62  السراق  عوينات 

االول - 62222  وجدة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة املالكي مريم :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  مريم  املالكي  السيدة 
وجدة     62222 ز قة كافاوت رقم7  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  مريم  املالكي  السيدة 
وجدة     62222 ز قة كافاوت رقم7  

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   16 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 1383.
897I

mohammed boumzebra

LAKRAZZA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
LAKRAZZA TRAVAUX  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : اوالد 
سعيد لكرازة سيدي حمادي - 
23222 سوق السبت املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2229
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2221 تقرر حل  24 فبراور  املؤرخ في 
شركة    LAKRAZZA TRAVAUX
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 100.000,00 الوحيد مبلغ رأسمالها 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - اوالد سعيد لكرازة سيدي حمادي 
23222 سوق السبت املغرب  تيجة 
نهائية بسبب األزمة  القفالها بصفة 

االقتصادوة.
و عين:

و  روداني  احمد   السيد)ة) 
 23222 الفقيه بن صالح  عنوا ه)ا) 
القفيه بن صالح املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
اوالد  وفي   2221 فبراور   24 بتاريخ 
 - حمادي  سيدي  لكرازة  سعيد 

23222 سوق السبت املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2221 وو يو   22 بتاريخ 

.154/2221
898I

mohammed boumzebra

STE 3FRERES FARHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE 3FRERES FARHI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
لهالملة  اوالد دريس  - 23222 البرادوا 

الفقيه بن صالح املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4151

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   28 في  املؤرخ 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  مبلغ    3FRERES FARHI
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
اوالد دريس   لهالملة   اإلجتماعي دوار 
بن صالح  الفقيه  البرادوا   23222  -
املغرب  تيجة ل : االزمة االقتصادوة.
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
23222 برادوا   - لهالملة  اوالد دريس  

الفقيه بن صالح املغرب. 
و عين:

و  فرحي  محمد   السيد)ة) 
 23222 الفقيه بن صالح  عنوا ه)ا) 
املغرب  صالح  بن  الفقيه  برادوا 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
دوار   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

لهالملة  اوالد دريس 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2221 وو يو   22 بتاريخ 

.156/2221
899I

FDG SARLAU

AJIAR TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FDG SARLAU
 ,(I( إقامة اإلمام السهيلي, عمارة ي
شقة رقم 3, املحاميد 7 اسكجور ، 

42222، مراكش املغرب
AJIAR TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

او رين جماعة اداسيل مجاط 
شيشاوة مراكش - 41232 شيشاوة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وناور   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AJIAR  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRAVAUX
-األشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة و البناء
-بيع مواد البناء بالتقسيط

-منعش عقاري.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مجاط  اداسيل  جماعة  او رين 
شيشاوة   41232  - شيشاوة مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   922   : السيد اجيار علي 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
دوار  السيد اجيار علي عنوا ه)ا) 
 41232 شيشاوة  اداسيل  تكنارين 

شيشاوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
دوار  السيد اجيار علي عنوا ه)ا) 
 41232 شيشاوة  اداسيل  تكنارين 

شيشاوة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
مارس   21 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 121124.
922I
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mohammed boumzebra

 INSTITUT PROFESSIONNEL

 D›ADMINISTRATION ET DE

COMPTABILITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 INSTITUT PROFESSIONNEL

 D›ADMINISTRATION ET DE

COMPTABILITE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : ز قة باب 

الثالثاء الرقم 66 - 23222 الفقيه 

بن صالح املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1243

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2221 ماي   18 في  املؤرخ 

 INSTITUT PROFESSIONNEL

 D’ADMINISTRATION ET DE

ذات  شركة   COMPTABILITE

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 10.000,00 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 

 23222  -  66 الرقم  الثالثاء  باب 

املغرب  تيجة  صالح  بن  الفقيه 

القفالها بصفة نهائية بسبب االزمة 

االقتصادوة.

و عين:

و  خليدي  محمد   السيد)ة) 

 23222 الفقيه بن صالح  عنوا ه)ا) 

الفقيه بن صالح املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي ز قة باب   2221 ماي   18 بتاريخ 

الفقيه   23222  -  66 الرقم  الثالثاء 

بن صالح املغرب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   2221 وو يو   22 بتاريخ 

.158/2221

921I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

STE EXELLO TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 ز قة جمال الدون األفغاني 

الطابق الرابع شقة رقم 1 وجدة. ، 

62222، وجدة املغرب

STE EXELLO TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : ظهر 

املحلة تجزئة حامدي بحر قزوين 

رقم 22 وجدة - 62222 وجدة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26215

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2221 أبريل   26 املؤرخ في 

شركة   STE EXELLO TRAVAUX

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

درهم   99 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

وعنوان مقرها اإلجتماعي ظهر املحلة 

 22 رقم  قزوين  بحر  تجزئة حامدي 

62222 وجدة املغرب  تيجة   - وجدة 

الشركة وعجزها عن  لزيادة خسائر 

االستمرار.....

و عين:

و  العربي  الدون   السيد)ة)  صر 

عنوا ه)ا) ظهر املحلة تجزئة حامدي 

وجدة   22 رقم  قزوين  بحر  ز قة 

)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   62222

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 26 أبريل 2221 وفي ظهر املحلة 
 22 رقم  قزوين  بحر  تجزئة حامدي 

وجدة - 62222 وجدة املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   21 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 1878.
922I

fiduazizi

STE IMPERSO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
STE IMPERSO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

ز قة برشيد و شارع محمد الخامس 
رقم 265 حي خط الرملة 22 ملتقى 
ز قة برشيد و شارع محمد الخامس 
رقم 265 حي خط الرملة 2 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36915
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPERSO
تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

جميع  املعدات االلكترو ية.
ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ز قة برشيد و شارع محمد الخامس 
ملتقى   22 حي خط الرملة   265 رقم 
ز قة برشيد و شارع محمد الخامس 
 72222  2 حي خط الرملة   265 رقم 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد املجيد بوحلس :  522 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : بوحلس  كاثوم  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 السيد عبد املجيد بوحلس : 522 
بقيمة 122 درهم.

 522  : بوحلس  كاثوم  السيدة 
بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

بوحلس  املجيد  عبد  السيد 
 24 رقم  النحاس  ز قة  عنوا ه)ا) 
العيون   72222  22 حي خط الرملة 

املغرب.
السيدة كاثوم بوحلس عنوا ه)ا) 
حي السعادة ز قة احمد حمادي رقم 

22 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوحلس  املجيد  عبد  السيد 
 24 رقم  النحاس  ز قة  عنوا ه)ا) 
العيون   72222  22 حي خط الرملة 

املغرب
السيدة كاثوم بوحلس عنوا ه)ا) 
حي السعادة ز قة احمد حمادي رقم 

22 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1739/2221.

923I

FLASH ECONOMIE

GOLDEN THREE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتما ية سبع عيون
حي  ورا رقم 46 شارع الحسن الثاني 

سبع عيون الحاجب
»GOLDEN THREE »SARL

شركة محدودة املسؤولية » ش. م. 
م «
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رأس مالها 22, 222 122 درهم
ضيعة سلسبيل  اوت داوود سبع 

عيون سبع عيون الحاجب  
رقم السجل التجاري 53449 

مكناس
املوضوع  تأسيس شركة 

بمقت�سى  الشركة  هذه  أسست 
العقد العرفي بتاريخ 23/23/2221 و 
 27/24/2221 املسجل بالحاجب في 
املتضمنة للبيا ات التالية من طرف 
اآلنسة بوراي سلسبيل السيد بوراي 

واسر واآلنسة بوراي أالء
خصائصها كالتالي 

 شكل  الشركة    شركة محدودة  
املسؤولية »ش.م.م«  

    GOLDEN THREE :  التسمية
املوضوع 

التعبئة– و  التغليف  في  -مقاول 
التصدور واالستيراد

العمليات  جميع  عامة  بصفة  و 
املالية  و  التجارية  العقارية  املنقولة 
التي ومكن أن تتصل بصفة مباشرة 
أو  الشركة  أو غير مباشرة بموضوع 
الشركة  تطور  إلى  تؤدي  آن  ومكن 

املذكورة.
: املقر االجتماعي: ضيعة سلسبيل  
عيون  سبع  عيون  سبع  داوود  اوت 

الحاجب
سنة تبتدئ من تاريخ   99 املدة   

تسجيل الشركة 
رأسمال الشركة     22, 222 122 
درهم مقسمة إلى 1222 حصة قيمة 
كل واحدة منها 22, 122 درهم منحت 

كالتالي 
 334 سلسبيل    بوراي  اآلنسة 
درهم                                                                                                     34  222  ,22 حصة 
السيد  بوراي واسر       333   حصة                             

222.22 33 درهم        
اآلنسة بوراي االء       333   حصة                                

222.22 33 درهم  
التسيير  ورجع  الشركة  تسيير    
لكل من اآلنسة  بوراي سلسبيل  رقم 

 DN23122 بطاقتها الوطنية
رقم  والسيدة بن كيران سومية  

 D421544 بطاقتها

ملدة  الشركة  خارج  من  كمسيرة 
غير محدودة
اإلمضاء  

بشكل  الشركة  إمضاء  ورجع 
مزدوج للسيدة بن كيران سومية  رقم 

 D421544 بطاقتها الوطنية رقم
و السيد  بوراي واسر رقم بطاقته 
غير  ملدة    DN23259 الوطنية  

محدودة     
 سنة الشركة  من  1 وناور إلى 31 

دجنبر 
توزيع األرباح

بعد خصم املصاريف و التحمالت 
القا ون  في  إليها  املشار  القا و ية 
التأسي�سي و بعد خصم 5%  لتكوين 

الربح  فان  القا وني  االحتياطي 
الصافي وقسم بين الشركاء كل حسب 
مال  رأس  في  االجتماعية  حصصه 

الشركة
رقم  التقييد  في  السجل  التجاري  
  53449 باملحكمة التجارية بمكناس 
عدد   تحت    22/62/2221 ووم  تم 

2725
924I

CORPORATE AUDIT GROUP

 GROUPE SCOLAIRE
VALERIANE PRIVE

إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 22222، 

casablanca maroc
 GROUPE SCOLAIRE VALERIANE

PRIVE  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: ز قة 

سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، بامليي - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.359547

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   32 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :.1 رقم  قرار 
الحالي  املسير  استقالة  قبول  ماولي: 

السيد أ اس كنون
قرار رقم 2.: الذي ونص على ماولي: 
النابغة  الدون  صالح  السيد  تعيين 
لبطاقة  حامل  الجنسية  )مغربي 
 (BE686570 التعريف الوطنية رقم 
مسيرا للشركة ملدة غير محدودة مع 

تحدود اإلمضاء
على  ونص  الذي   :.3 رقم  قرار 
القا ون  صياغة  إعادة  ماولي: 

األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :15 رقم  بند 

ماولي: صالحيات املسير
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781524.
925I

HASSAN KHOUY

BIO MEDICAL TENSIFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HASSAN KHOUY
 N°37 AV HASSAN II

 KELAA SERAGHNA KELAA
 SERAGHNA، 43000، KELAA

SERAGHNA MAROC
BIO MEDICAL TENSIFT  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 51  
تجزئة املرس القلعة  - 43222 

القلعة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MEDICAL TENSIFT
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 RADIOLOGIE ET ELECTRICITE
 MEDICAL RADIUMTHERAPIE
 (MARCHAND D’APPAREIL OU
 DE PIECES DETACHEES OU
 ACCESSOIRES POUR APPAREIL

.DE
  51 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
تجزئة املرس القلعة  - 43222 القلعة  

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد محمد بواردي  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  السيد محمد بواردي  
حي القدس رقم 147 القلعة  43222 

القلعة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  السيد محمد بواردي  
حي القدس رقم 147 القلعة  43222 

القلعة  املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 22 

وو يو 2221 تحت رقم 232/2221.
926I

BEFEC

 GROUPEMENT
 IMMOBILIER

»CASABLANCAIS »GICA
إعالن متعدد القرارات

BEFEC
32 شارع الجيش امللكي ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب
 GROUPEMENT IMMOBILIER
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CASABLANCAIS »GICA« »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 49 ز قة 
طاطا- الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22.222

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي:  
االستثنائي  العام  الجمع  -Iبمقت�سى 
لشركة   2221 أبريل   28 بتاريخ 
 GROUPEMENT IMMOBILIER
   »  CASABLANCAIS  ، »GICA
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 
مكتبها   ، درهم   100،000 برأسمال 
ز قة   49  - املسجل في الدار البيضاء 

طاطا ، تقرر:
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :-2-3 رقم  بند 
مسؤولي  من  اثنين  تعيين  ماولي:  
بيع  في  امل�سي  بصالحيات  الشركات 
 - وهما:   للشركة  العقارية  األصول 
السيدة أمل السالوي ، املزدادة بالدار 
1954 ، مقيمة  18 فبراور   ، البيضاء 
 ، القصبة  إقامة   ، البيضاء  بالدار 
 A / ولد طالب    2 الطابق   B2 عمارة 
رقم     الوطنية  للبطاقة  الحاملة   ،  C
السيد  اصر السالوي   -   .B155579
، املزداد بالدار البيضاء ، 28 سبتمبر 
 Marina واملقيم في إقامة    ،  1972
الحامل   ، 72 دار بوعزة  Blanca رقم 
.BE 528527   للبطاقة الوطنية رقم

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 782.481.
927I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

STE CONITRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AIT RAZOUK  MOULOUD

 N 14  2 EME ETAGE  AV
 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
STE CONITRANS SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 شارع 
محمد الخامس صفرو - 31222 

صفرو املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.777

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فليب   جون  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   982 كبرويل  
السيد  لفائدة   حصة   2.222 أصل 
ماي   17 بتاريخ  ادريس بوبكري   )ة) 

.2221
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   28 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2221 تحت رقم 334/2221.
928I

aice compta

STRATTON NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
STRATTON NEGOCE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
أحمد املجاتي إقامة جبال األلب 

الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف 
البيضاء 22372 البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
526227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. STRATTON NEGOCE
استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتصدور.
ز قة   13  : عنوان املقر االجتماعي 
األلب  جبال  إقامة  املجاتي  أحمد 
الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف البيضاء 

22372 البيضاء  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   1.222   : السيد عمر ملين 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  ملين  عمر  السيد 
ليساسفة 3 بلوك د رقم 199 22192 

البيضاء  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  ملين  عمر  السيد 
ليساسفة 3 بلوك د رقم 199 22192 

البيضاء  املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781645.
929I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

STE PRO AGRI
إعالن متعدد القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
STE PRO AGRI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تكنوبول 

2 أكادور باي بلوك او الطابق الثالث 

مكتب أو ب 325 سيتي فو تي 

بنسرجاو أكادور - 82222 أكادور 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42251

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2221 وناور   26 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :21 رقم  قرار 

ماولي: استقالة املدور السابق السيد 

البطاقة  مصطفى صاحب  الجالوي 

  JE  224396 رقم  تحت  الوطنية 

الجدود السيد توفيق  وتعيين املدوًر 

البطاقة  صاحب  الرحمان   عبد 

J282562 الوطنية تحت رقم

على  ونص  الذي   :22 رقم  قرار 

الفردي  بالتوقيع  االلتزام  ماولي: 

عبد  توفيق  السيد  الجدود  للمدور 

الرحمان لجميع املؤسسات العامة أو 

املنظمات  وجميع  والبنوك  الخاصة 

املالية

على  ونص  الذي   :23 رقم  قرار 

للشركة  الرئي�سي  املقر  ماولي:  قل 

في  املوجود  السابق  العنوان  من 

الطابق الثاني رقم 23 عمارة الداخلة 

مجموعة 221 شارع حسن األول حي 

الجدود  عنوانها  في  أكادور  الداخلة 

باي  أكادور   2 تكنوبول  في  املوجود 

بلوك او الطابق الثالث مكتب أو ب 

325 سيتي فو تي بنسرجاو أكادور

على  ونص  الذي   :24 رقم  قرار 

ماولي: توسيع نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ونص  الذي   :24 رقم  بند 

للشركة   الرئي�سي  املقر  ماولي:  قل 

او  بلوك  باي  أكادور   2 لتكنوبول 

 325 ب  أو  مكتب  الثالث  الطابق 

سيتي فو تي بنسرجاو أكادور

على  ونص  الذي   :23 رقم  بند 

ماولي: توسيع نشاط الشركة
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على  ونص  الذي   :22 رقم  بند 
ماولي: التوقيع الفردي للمدور الجدود 

السيد توفيق عبد الرحمان
على  ونص  الذي   :21 رقم  بند 
ماولي: استقالة املدور السابق السيد 
املدوًر  وتعيين  مصطفى  الجالوي 

الجدود السيد توفيق عبد الرحمان
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2221 تحت رقم 122276.

912I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

STE TAMAZIRT FRUIT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AIT RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
  STE TAMAZIRT FRUIT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 شارع 
ووسف ابن تاشفين صفرو  - 31222 

صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3337
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TAMAZIRT FRUIT SARL
: مقاول في  غرض الشركة بإوجاز 
الفالحية.التصدور  الضيعات  تسير 

واالستيراد.تربية االبقار والعجول.
14 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
ووسف ابن تاشفين صفرو  - 31222 

صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : السيد رضا ووحات 
بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : السيدة ليلى اوت املودن 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  ووحات  رضا  السيد 
شقة 13 عمارة 429 حي النزهة طريق 
فاس   32222 فاس  الشقف  عين 

املغرب.
السيدة ليلى اوت املودن عنوا ه)ا) 
رقم 429 تجزئة الشقة 13 طريق عين 

الشقف فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ليلى اوت املودن عنوا ه)ا) 
رقم 429 تجزئة الشقة 13 طريق عين 

الشقف فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2221 تحت رقم 132/2221.
911I

BEFEC

ESPOIR 2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

BEFEC
32 شارع الجيش امللكي ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب
ESPOIR 2 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 
التجاري دووان زاوية ز قة أكنول 
وعبد الكريم الدووري - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.196.48

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2221 أبريل   22 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

من  أي  درهم«   1.222.222« قدره 

»2.522.222 درهم« إلى »1.522.222 

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 782.282.

912I

MAKAMEX SARL

MAKAMEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MAKAMEX SARL

 Lotis. Ryad Magasin N° 3

 Mosquée Arraya Braness ،

90100، TANGER MAROC

MAKAMEX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

رياض املحل رقم 3 مسجد الراوة 

البرا ص - 92122 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.18381

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2221 ماي   21 في  املؤرخ 

ذات  شركة   MAKAMEX SARL

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   222.222

رقم  املحل  رياض  تجزئة  اإلجتماعي 

 92122  - البرا ص  الراوة  مسجد   3

طنجة املغرب  تيجة الزمة في القطاع.

و عين:

السيد)ة) عبد القادر  اوالد حدو 

تجزئة رياض   1 البرا ص  و عنوا ه)ا) 

  .4 ز قة الشهيد محمد الحبيب رقم 

)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   92122

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

تجزئة  وفي   2221 ماي   21 بتاريخ 

الراوة  مسجد   3 رقم  املحل  رياض 

البرا ص - 92122 طنجة املغرب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 243146.

913I

EL FACHTALI CONSEIL

EL HAOUZ TOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
EL HAOUZ TOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الكرم 
رقم 533 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115679
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAOUZ TOUR
غرض الشركة بإوجاز : ميكا يكي.

عنوان املقر االجتماعي : حي الكرم 
مراكش   42222  - مراكش   533 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : السيد محمد ورزل 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : بوغروم  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوا ه)ا)  ورزل  محمد  السيد 
  132 رقم   3 املحاميد اشعوف بلوك 

42222 مراكش املغرب.
عنوا ه)ا)  بوغروم  السيد سعيد 
ريحا ة 8 عمارة أ 4 شقة 25 42222  

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  ورزل  خالد   السيد 
  298 رقم  التاني  الحسن  تجزئة 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124748.
914I

fiduazizi

AZYOSLI
إعالن متعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
AZYOSLI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
الوكالة بلوك C رقم 523 تجزئة 
الوكالة بلوك C رقم 523 72222 

العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.8187

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   26 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
21 22-23-: الذي ونص  قرار رقم 
نشاط  قل  اضافة   21 ماولي:  على 
السلع للحساب الغير    -22 رفع راس 
درهم   3222222 من  الشركة  مال 
-23تغيير  درهم      15222222 الى 
العنوان الى املقر الجدود لبكائن ب 
 19 رقم   D تجزئة الوحدة مجموعة 

شقة 24
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ونص   :22-27-24 بند رقم 

نشاط  قل  اضافة   22 ماولي:  على 

السلع للحساب الغير    -27 رفع راس 

درهم   3222222 من  الشركة  مال 

-24تغيير  درهم      15222222 الى 

العنوان الى املقر الجدود لبكائن ب 

 19 رقم   D تجزئة الوحدة مجموعة 

شقة 24

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   11 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2221 تحت رقم 1483/2221.

915I

CAGERE

MERT FONDERIE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAGERE

258  ز قة مصطفى املعاني ، 

22132، الدار البيضاء املغرب

 MERT FONDERIE MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 اقامة 

االما ة الطابق 2 الشقة 622 العمارة   

BN 2 سيدي البر و�سي  - 22622   

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.353959

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 29 وناور 2221 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الشقة   2 الطابق  االما ة  اقامة   2«

622 العمارة   BN 2 سيدي البر و�سي  

- 22622   الدار البيضاء املغرب« إلى 

»7 شارع دي شامبيني  الدور السابع 

مكتب 722 - 22312   الدار البيضاء  

املغرب«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 782222.

916I

FOUZMEDIA

 FAMILLE MEKKAOUI
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 FAMILLE MEKKAOUI SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAMILLE MEKKAOUI SERVICE
: مقاول في  غرض الشركة بإوجاز 

 قل املستخدمين
مقاول في  قل البضائع

املختلفة  االشغال  في  مقاول 
واشغال البناء.

 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 
 14222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 37 السيد مكاوي معاد عنوا ه)ا) 
 12 الشقة  إقامة مالك  أ وال  ز قة 

14222 القنيطرة املغرب.
عنوا ه)ا)  محمد  مكاوي  السيد 
الشقة  إقامة مالك  أ وال  ز قة   37

12 14222 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 37 السيد مكاوي معاد عنوا ه)ا) 
 12 الشقة  إقامة مالك  أ وال  ز قة 

14222 القنيطرة املغرب
عنوا ه)ا)  محمد  مكاوي  السيد 
الشقة  إقامة مالك  أ وال  ز قة   37

12 14222 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 27 وو يو 

2221 تحت رقم -.
917I

BEFEC

ZOUGARIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

BEFEC
32 شارع الجيش امللكي ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب
ZOUGARIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 
التجاري دووان زاوية ز قة أكنول 
وعبد الكريم الدووري - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.196.47

العام  الجمع  بمقت�سى 
أبريل   22 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  خفض  تم   2221
درهم«   5.222.222« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   12.222.222« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   5.222.222«

تخفيض عدد  األسهم.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 782.279.
918I
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aice compta

DISWATT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
DISWATT  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 شارع 
مو تمارتر - 22122 البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DISWATT
غرض الشركة بإوجاز : شراء وبيع 

وتوزيع جميع املنتجات الكهربائية.
17 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
مو تمارتر - 22122 البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 342   : السيدة سفات السعدوة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد ابوبكر واهبي :  332 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 332   : الحاجي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السعدوة  سفات  السيدة 
ز قة   22 رقم  املنار  إقامة  عنوا ه)ا) 
بروفانس الشقة 15 بلفيدور 22252 

البيضاء  املغرب .
عنوا ه)ا)  واهبي  ابوبكر  السيد 
بروفانس  ز قة   22 رقم  منار  إقامة 

البيضاء    22252 بلفيدور   15 الشقة 
املغرب .

عنوا ه)ا)  الحاجي  محمد  السيد 
إقامة  الشفشاوني  عبدهللا  شارع 
 16 عمارة   2 الخضراء  األرصفة 
 62222  7 رقم   الشقة   2 الطابق 

وجدة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السعدوة  سفات  السيدة 
ز قة   22 رقم  املنار  إقامة  عنوا ه)ا) 
بروفانس الشقة 15 بلفيدور 22252 

البيضاء  املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782932.
919I

CAGERE

 INTERNATIONAL DECOR
STUDIO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAGERE
258  ز قة مصطفى املعاني ، 
22132، الدار البيضاء املغرب
 INTERNATIONAL DECOR

STUDIO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12/6 
شارع  جيب محفوظ - 22262 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95977

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 مارس 2221 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - شارع  جيب محفوظ   6/12« من 
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   22262
الدور  الخضراء  املسيرة  شارع   44«
البيضاء   الدار   22122  - السابع 

املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 782221.
922I

COMPTE A JOUR

AKLOUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTE A JOUR

 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،

62000، NADOR MAROC

AKLOUD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اكو اف 

- 62222 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21221

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2221 أبريل   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد  )ة)  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   522 الفخضاوي 

لفائدة   حصة   1.222 أصل  من 

 16 بتاريخ  اكلود   محمد  )ة)  السيد 

أبريل 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

ماي   25 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2221 تحت رقم 1266.

921I

DK PARTNERS MAROC

 INGENIERIES ET

 TECHNOLOGIES

HOSPITALIERES MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

 INGENIERIES ET

 TECHNOLOGIES

HOSPITALIERES MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 15 شارع

 روسينول ، واحة كوارتير ، الدار 
البيضاء - 22412 الدار البيضاء 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21369

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 مارس   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
• استيراد وتصدور وصيا ة وتوزيع 
األجهزة الطبية املعقمة وغير املعقمة

وتوزيع  وتصدور  استيراد   •
الكواشف التشخيصية في املختبر.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781891.
922I

CABINET S2S CONSULTING

AYES ART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
AYES ART شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي فلوريدا 

تجزئة 8 رقم 31 شارع زوليخا  صري 
سيدي معروف - 23222 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525613
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AYES  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ART
اخصائي   : غرض الشركة بإوجاز 

بصريات.
فلوريدا   : عنوان املقر االجتماعي 
تجزئة 8 رقم 31 شارع زوليخا  صري 
البيضاء   23222  - معروف  سيدي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : واكريم  سعاد  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : الخيلي  نسيمة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  واكريم  سعاد  السيدة 
تجزئة موالي اسماعيل فيال مريم   6

كاليفور يا 23322 البيضاء املغرب.
السيدة نسيمة الخيلي عنوا ه)ا) 
تجزئة القدس الحي االداري  33222 

امنتا وت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  واكريم  سعاد  السيدة 
تجزئة موالي اسماعيل فيال مريم   6

كاليفور يا 23322 البيضاء املغرب
السيدة نسيمة الخيلي عنوا ه)ا) 
تجزئة القدس الحي االداري  33222 

امنتا وت املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781227.
923I

cabinet comptable chtioui

املزوري امبور اكسبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet comptable chtioui
 av tlemssani n°4bis ksar el kbir
 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir
maroc

املزوري امبور اكسبور شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 83 طريق 
العرائش - 92152 القصر الكبير 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.871

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2215 ووليوز   12 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
ذات الشريك الوحيد املزوري امبور 
 12.222 رأسمالها  مبلغ  اكسبور  
 83 اإلجتماعي  درهم وعنوان مقرها 
القصر   92152  - العرائش  طريق 
انعدام   : ل  املغرب  تيجة  الكبير 

النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 83 طريق 
الكبير  القصر   92152  - الرباط 

املغرب. 
و عين:

و  الشتيوي  فؤاد   السيد)ة) 
 4 رقم  التلمساني  شارع  عنوا ه)ا) 
املغرب  الكبير  القصر   92152 مكرر 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

وو يو 2221 تحت رقم 147.
924I

CORPORATE AUDIT GROUP

PATIMMO
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 22222، 

casablanca maroc
PATIMMO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: ز قة 
سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، بامليي - 22222 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.284783
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   26 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1.: الذي ونص على ماولي: 
سورية  السيدة  صالحيات  تجدود 
التعريف  لبطاقة  )حاملة  بنونع 
كمسيرة   ،(BK53632 الوطنية عدد 
للشركة ملدة ثالث سنوات تنتهي عند 
سيصادق  الذي  العام  الجمع  عقد 

على حسابات السنة املالية 2223
قرار رقم 2.: الذي ونص على ماولي: 

تعدول القا ون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :32 رقم  بند 

ماولي: تعيين املسيرون
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781892.
925I

رمزي لالستشارات

M.D DECOR DESIGN
إعالن متعدد القرارات

رمزي لالستشارات
شارع 24  و بر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 21 شقة رقم 21 
العيون ، 72222، العيون املغرب
M.D DECOR DESIGN »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
الوكالة بلوك د رقم 71 العيون - 

72222 العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.35227

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 وو يو   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :21 رقم  قرار 

ماولي: تفويت 1222حصة من السيد 

الى السيد دباش عبد  دبيعة سعيد  

هللا.

على  ونص  الذي   :22 رقم  قرار 

دبيعة  السيد  استقالة  قبول  ماولي: 

الشركة  كمسير  منصبه  من  سعيد 

وتعيين عبد هللا دباش مكا ه

على  ونص  الذي   :23 رقم  قرار 

تحيين البنود رقم,06,07و16  ماولي: 

من النظام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ونص  الذي   :21 رقم  بند 

تحيين البنود رقم,06,07و16  ماولي: 

من النظام االسا�سي

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   27 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1747.

926I

somacompta sarl

 STE MULTISERVICE ET

 TRAVAUX D›EQUIPEMENT

IKHWANE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

somacompta sarl

 RUE FES TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC

 STE MULTISERVICE ET

 TRAVAUX D›EQUIPEMENT

IKHWANE SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

3 وادي أمليل تازة - 35252 تازة 

املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5243
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 مارس 2221 تم تعيين 
مسير جدود للشركة السيد)ة) بيبح 

رضا كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   19 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2221 تحت رقم 226.
927I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

GLOBAL CENTER SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شارع محمد الخراز رقم 551 ، 
93222، تطوان املغرب

 GLOBAL CENTER SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي العباس رقم 28 - 93222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL CENTER SERVICE
خدمات   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت
استغالل مراكز النداء.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 93222  -  28 رقم  العباس  موالي 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد هشام االدري�سي 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام االدري�سي عنوا ه)ا) 
 23 رقم  شقة  ب  بلوك  جدة  شارع 

93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام االدري�سي عنوا ه)ا) 
 23 رقم  شقة  ب  بلوك  جدة  شارع 

93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2221 تحت رقم 1317.

928I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE TAPIS VERT HOUARA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب
  STE TAPIS VERT HOUARA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الصفاء رقم 2 شارع ابن الهيتم 

ملك املرزوقي 2 جرسيف - 35122 
جرسيف املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1829

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد كميمي  )ة)  تفويت السيد 
522 حصة اجتماعية من أصل 522 
بلقاسم  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

علوي بتاريخ 21 ماي 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 29 وو يو 

2221 تحت رقم 1297/2221.
929I

kdmcompta@gmail.com

GABRIELLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

kdmcompta@gmail.com
 5/BD IBN ROCHD IMM ALJ 5
 ،5/BD IBN ROCHD IMM ALJ 5

OUJDA maroc ،62222
GABRIELLA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
رشد عمارة العلج 2 الطابق السفلي 

رقم 5/5 وجدة - 62222 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35233

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2222 وو يو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GABRIELLA
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء
منعش عقاري.

عنوان املقر االجتماعي : شارع ابن 
الطابق السفلي   2 رشد عمارة العلج 
وجدة   62222  - وجدة   5/5 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد حمداني عنوا ه)ا) 

 57 ظهر املحلة تجزئة السالم ز قة أ 
رقم 22  62222 وجدة املغرب.

مساعد  اسماعيل  السيد 
تجزئة  العو ية  طرق  عنوا ه)ا) 
وجدة   62222  4 رقم  الطلحاوي 

املغرب .
عنوا ه)ا)  طلحاوي  ر�سى  السيد 
 62222  9 ز قة ابن عبد امللك رقم 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد حمداني عنوا ه)ا) 
 57 ظهر املحلة تجزئة السالم ز قة أ 

رقم 22  62222 وجدة املغرب
مساعد  اسماعيل  السيد 
تجزئة  العو ية  طرق  عنوا ه)ا) 
وجدة    62222  4 رقم  الطلحاوي 

املغرب
عنوا ه)ا)  طلحاوي  ر�سى  السيد 
 62222  9 ز قة ابن عبد امللك رقم 

وجدة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ووليوز   14 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2222 تحت رقم -.

932I

MOORISH

CREANCE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOORISH
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
CREANCE IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
املومن و ز قة سمية اقامة شهرزاد 

3 الطابق 4 رقم 22 - 22222 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.472911
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 أبريل 2221 تقرر حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
CREANCE IMMOBILIER  مبلغ 
رأسمالها 122.222 درهم وعنوان 

مقرها اإلجتماعي شارع عبد املومن و 
ز قة سمية اقامة شهرزاد 3 الطابق 
4 رقم 22 - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب  تيجة ل : توقف نشاط 

الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اقامة  سمية  ز قة  و  املومن  عبد 
شهرزاد 3 الطابق 4 رقم 22 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

البخاري  كريم    السيد)ة) 
البنفسج  ز قة   17 عنوا ه)ا)  و 
 22222 الراحة  حي  حمزة  اقامة 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782861.
931I

fidmanar

KOUTOUBIA GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidmanar
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق التاني مراكش ، 42222، 

marrakech maroc
KOUTOUBIA GAZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

االدري�سي رقم 7 املنطقة الصناعية - 
42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58619

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 مارس   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اوت  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
حتاف 22 حصة اجتماعية من أصل 
قطب  )ة)  السيد  حصة لفائدة    22
مارس   23 بتاريخ  هللا  شكر  الدون 

.2221
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124849.
932I

RGCM

XYP CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RGCM
شارع الجيش امللكي52 عمارة 

الشباب الشقة رقم 5 الطابق االول 
املحمدوة ، 22822، املحمدوة 

املغرب
XYP CONSULTING  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 97 

ا ارة 1 املحمدوة - 22822 املحمدوة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28245

 26 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 مارس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 XYP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CONSULTING
 : بإوجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية

دراسة وتصميم مواقع اإل تر ت أو 
غيرها من املواقع.

مصور
إدارة وكالة إعال ات

إدارة املجتمع
التسويق عبر اإل تر ت

تصميم وإ تاج املحتوى
وكالة استشارات اتصاالت.

والتصور  واإلبداع  التصميم 
وطباعة  الكمبيوتر  ورسومات 

الشاشة على جميع الوسائط.
تصميم وتنظيم الفعاليات.

البرامج السمعية  وسائل اإلعالم: 
والبصرية واإل تاج السمعي البصري

 ، )املنصة  املباني  تخطيط 
والسرادقات   ، واملراحل   ، والوكاالت 
واملكتب   ، التجارية  واملعارض   ،
باستخدام  املكتب)  أو  الرئي�سي 
)مواد االتصال  البيع  وسائط  قاط 
 ، والالفتات   ، والشاشات   ، املرئي 
وهياكل املعارض ، واألكشاك القابلة 
للطي ، والحوامل ، ومواقف األرصفة 
، والطواطم ، والعروض ، والدعامات 
، الكتيبات ، اإلطارات ذات اللوحات 
، الصنادوق الخفيفة ، ألواح اإلضاءة 
18 مم ، الفتات  املسطحة اإلضافية 

األبواب ، حقائب عرض الحائط).
الباطن  من  التعاقد  أ واع  كافة 
اإلعال ية  املواد  إ تاج  حيث  من 

واإلعالمية.
إنشاء هوية بصرية وشعار وميثاق 

رسومي.
املواقع  وتطوير  وإنشاء  تصميم 

اإللكترو ية.
معدات  وتركيب  وإ تاج  تصميم 
واملحطات  املتعددة  الوسائط 
متعددة  والطواطم  التفاعلية 

الوسائط مع أجهزة الكمبيوتر.
محتوى  وتطوير  وإنشاء  تصميم 

الوسائط املتعددة.
التداول.

االستيراد والتصدور..
 97 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
22822 املحمدوة   - 1 املحمدوة  ا ارة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد كزافي اوف بونسان :  122 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

بونسان  اوف  كزافي  السيد 
 1 ا ارة  حي   97 رقم  عنوا ه)ا) 

املحمدوة 22822 املحمدوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بونسان  اوف  كزافي  السيد 
 1 ا ارة  حي   97 رقم  عنوا ه)ا) 

املحمدوة 22822 املحمدوة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية باملحمدوة  بتاريخ 23 وو يو 

2221 تحت رقم 1322.

933I

RS.KALACOMPTA

تيم اكسيسوار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RS.KALACOMPTA
 LOT AL WAFAE  N°87  3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
تيم اكسيسوار شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املرس 
اشناد 3tr القطعة رقم 4392 طنجة 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116725
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2222 فبراور   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تيم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اكسيسوار.

الغرض   : بإوجاز  الشركة  غرض 

جميع  وفي  املغرب  في  الشركة  من 

البلدان:

تاجر ملحقات الهاتف.

تاجر مستحضرات تجميل.

استيراد و تصدور.

أي معاملة تجارية ومكن أن تتعلق 

مباشرة بهذا الكائن.

املعامالت  جميع   ، أعم  وبشكل 

أو  الصناعية  أو  التجارية  أو  املالية 

تتعلق  قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 

بال�سيء  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

املذكور أعاله أو بأي أغراض مماثلة 

أو  تطويره  تعزز  أن  املحتمل  من  أو 

توسيعه..

عنوان املقر االجتماعي : حي املرس 

اشناد 3tr القطعة رقم 4392 طنجة 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

  : احمد  بن شعيب  فقيه  السيد 

122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

 : احمد  بن شعيب  فقيه  السيد 

122 بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

احمد  شعيب  بن  فقيه  السيد 

 92222 بحراوين  املرس  عنوا ه)ا) 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

احمد  شعيب  بن  فقيه  السيد 

 92222 بحراوين   املرس  عنوا ه)ا) 

طنجة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 4838.

934I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

ستراباك لوجيستيك سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

  CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

ستراباك لوجيستيك سيرفيس 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي إقامة 
التجميل15 شارع أبي الدرداء 

الطابق 2 رقم 11 - 92222 طنجة 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.124889
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تغيير  تم   2221 ماي   26 في  املؤرخ 
»التغليف  من  الشركة  نشاط 
البري  »النقل  إلى  البالستيكي« 
و  قل  للبضائع  والدولي  الوطني 

املستخدمين«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5246.
935I

FACE FIDUCIAIRE

CH FIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
229 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 22132، الدار 
البيضاء املغرب

CH FIT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 221 شارع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 مرس 
السلطان الدارالبيضاء - 22132 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FIT

األنشطة   : غرض الشركة بإوجاز 

املتعلقة بالرياضة.

 221  : االجتماعي  املقر  عنوان 

ش   2 ط  املعاني  مصطفي  شارع 

 - الدارالبيضاء  السلطان  مرس   9

22132 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : أسامة  واس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  أسامة  واس  السيد 
23 م ق  14 شقة  ز قة الدووا ة رقم 

الدارالبيضاء   22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  أسامة  واس  السيد 
23 م ق  14 شقة  ز قة الدووا ة رقم 

الدارالبيضاء   22222 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم -.

936I

tensiftconsultant

SAFI SURF CLUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عمارة الطنطاوي ز قة 
الصناعة ، 46222، آسفي املغرب
SAFI SURF CLUB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 115 
حي ريدج اسفي - 46222 اسفي 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4779

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تحويل   تم    2221 ماي   26 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 46222  - 115 حي ريدج اسفي  »رقم 
 - اسفي  »شاطئ  إلى  املغرب«  اسفي 

46222 اسفي  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2221 تحت رقم 555.
937I

KHOUYI BADIA

 LOUK LOUK PIECE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET D’EXPERTISE ET
  ORGANISATION COMPTABLE
 CEOCOM MR NABIL SOUBAIRI
COMPTABLE AGREE  MEKNES
 IMM. 4 N°7 RUE GHANA VN
 IMM. 4 N°7 RUE GHANA VN،

52222، مكناس املغرب
  LOUK LOUK PIECE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 

مجموعة 5 قرطبة سيدي بوزكري  - 
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52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2222 17  و بر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOUK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. LOUK PIECE SARL AU

غرض الشركة بإوجاز : بيع و شراء 

قطع الغياربالجملة. .

 67  : االجتماعي  املقر  عنوان 

مجموعة 5 قرطبة سيدي بوزكري  - 

52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : لحمر  حكيم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  لحمر  حكيم  السيد 

ز قة 42 رقم27 حي املالهفة  16222 

سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  لحمر  حكيم  السيد 

ز قة 42 رقم27 حي املالهفة  16222 

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

دجنبر   28 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 4118.

938I

ML EXPERTS

SOGECCM
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
SOGECCM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: مبنى 
زينيت - RDV ، مجمع التوفيق ، 
سيدي معروف  - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.411289

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2222 17 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي:  
بمبلغ  الشركة  مال   رأس  تخفيض 
درهم الستيعاب   292.222.22 قدره 
حتى  الشركة  تكبدتها  التي  الخسائر 
31 ديسمبر 2219 بإلغاء 2922 سهم.
على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 
ماولي:  تحول الشركة إلى شركة ذات 

مسئولية محدودة.
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي:  

ا تهاء والوة مجلس إدارة الشركة.
قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي:  
رشيد  فاخ  محمد   / السيد  تعيين 

االزرق مدورا ملدة غير محدودة.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781279.
939I

Notaire

MS-ARCHI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Notaire

 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc

MS-ARCHI SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي أ جريت 
ز قة 15 رقم 187 عين الشق 

22472 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

223463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2212 ووليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

MS-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARCHI SARL AU

الهندسة   : غرض الشركة بإوجاز 

املعمارية.

أ جريت   : عنوان املقر االجتماعي 
ز قة 15 رقم 187 عين الشق 22472 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

60.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 622   : مناصر  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  مناصر  سعيد  السيد 
مارس    2 زاوية ز قة روما شارع   117

22522 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  مناصر  سعيد  السيد 
مارس    2 زاوية ز قة روما شارع   117

22522 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
942I

Notaire

MS-ARCHI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Notaire
 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc
MS-ARCHI SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي أ جريت 

ز قة 15 رقم 187 عين الشق 
22472 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.223463

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 22 وو يو 2215 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عين   187 رقم   15 ز قة  »أ جريت 
الشق 22472 الدار البيضاء املغرب« 
زاوية شارع   ،117 »إقامة الحياة  إلى 
مارس وز قة روما الطابق الثالث   2

22522 الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
ووليوز 2215 تحت رقم 22581229.
941I

tensiftconsultant

MIZA TRANSFERT CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عمارة الطنطاوي ز قة 
الصناعة ، 46222، آسفي املغرب

 MIZA TRANSFERT CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22 

حي الكتبية شارع السالم - 46222 

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MIZA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRANSFERT CASH

تحويل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االموال.
 22 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

 46222  - السالم  الكتبية شارع  حي 

اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد محمد سكومي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  سكومي  محمد  السيد 
تجزئة دكالة   67 املجموعة   67 رقم 

حي كاوكي 46222 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  سكومي  محمد  السيد 
تجزئة دكالة   67 املجموعة   67 رقم 

حي كاوكي 46222 اسفي املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   21 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2221 تحت رقم 528.

942I

FLASH ECONOMIE

EXPERTIS DECISION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة دار التواصل  
EXPERTIS DECISION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مؤرخ  خاص  عقد  بموجب   /  1
السيد  ومتلك   ،  23.24.2221 في 
وخمسين  سبعمائة  رشد  علي 
حصة اجتماعية بقيمة مائة   (752(
من   ، حصة  لكل  درهم   (122.22(
حصة   (3222( آالف  ثالثة  أصل 
شركة  مال  رأس  تشكل  والتي   ،
شركة   ،  EXPERTIS DECISION
برأسمال   ، ذات مسؤولية محدودة 
في  مقرها   ، درهم   322.222.22
شارع ابن جابر   13  ، الدار البيضاء 
،الشقة  الثاني  الطابق   ، الطباري 
املعاريف؛ مسجلة في السجل   3 رقم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 
وتنازل   ، هذا  بموجب  ؛   162321
وينقل ، بموجب الضما ات الواقعية 
 في مثل هذه 

ً
والقا و ية األكثر شموال

 752 أي   ، جميع حصصه   ، األمور 
درهم   (122.22( مائة  بقيمة  حصة 
للحصة الواحدة في الشركة املعروفة 
إلى   EXPERTIS DECISION باسم 

السيد مصطفى رشد.
العام  الجمع  ملحضر  وفًقا   /  2
أبريل   23 غير العادي الذي عقد في 
 EXPERTIS شركاء  قرر   ،2221

: DECISION SARL
•     املصادقة على  قل 752 حصة 
من السيد علي رشد لصالح السيد 

مصطفى رشد.
بمبلغ  املال  رأس  تحدود    •
322.222.22 درهم مقسم إلى 3.222 
درهم للحصة   122.22 حصة بقيمة 

على النحو التالي:
زروالي  حامد  سيدي  السيد   -

بوخال 752 حصة.
-    السيد سعد زروالي بوخل 752 

حصة.
 752 مندون  جمال  السيد     -

حصة.

 752 رشد  مصطفى  السيد     -
حصة.

النظام  واعتماد  تحدوث    •
 EXPERTIS األسا�سي الجدود لشركة 
بتاريخ   DECISION SARL

.23.24.2221
كتابة  لدى  القا وني  اإلوداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   23/24/2221 بتاريخ  البيضاء 

رقم 782732
943I

BCNG

 STE: MANAGEMENT LAW
& LOBBYING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: MANAGEMENT LAW &
LOBBYING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92  - 
22252 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STE: MANAGEMENT LAW &

.LOBBYING

غرض الشركة بإوجاز : اإلستشارة 
في التسيير.

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92  - 

22252 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
  : سجيد  امين  محمد  السيد 
 122 بقيمة  حصة   100.000,00

درهم للحصة .
 : سجيد  امين  محمد  السيد   

1.222 بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
سجيد  امين  محمد  السيد 
7ز قة إبن العساكر اقامة  عنوا ه)ا) 
 753 شقة  أ7  درج  االزهر  روض 
البيضاء  الدار   22252 املعاريف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سجيد  امين  محمد  السيد 
7ز قة إبن العساكر اقامة  عنوا ه)ا) 
 753 شقة  أ7  درج  االزهر  روض 
البيضاء  الدار   22252 املعاريف 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم -.
944I

FLASH ECONOMIE

HAMADA ET CONSORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HAMADA ET CONSORTS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17ز قة 
ا تسرابي شقة 13  م ج - 52222 

مكناس املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMADA ET CONSORTS
اإلنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري.
17ز قة   : املقر االجتماعي  عنوان 
 52222  - م ج    13 ا تسرابي شقة 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
بوصفيحة  خدوجة  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.232   :

للحصة .
 6.785   : السيد وونس السرغيني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة  حنان السرغيني :  6.785 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السرغيني  هشام  محمد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   6.785   :

للحصة .
السرغيني  حكيم  محمد  السيد 
درهم   122 حصة بقيمة   49.272   :

للحصة .
  : السرغيني  غزالن  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   14.251

للحصة .
السيد محمد السرغيني :  14.256 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 6.785   : السرغيني  بدر  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
  : السرغيني  اكرام  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   14.251

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوصفيحة  خدوجة  السيدة 

ز قة ا تسيرابي الشقة   17 عنوا ه)ا) 

رقم 8 م ج  52222 مكناس املغرب.

السيد وونس السرغيني عنوا ه)ا) 

اقامة كنوز الشقة 18 ز قة كيفا  م ج  

52222 مكناس املغرب.

السرغيني  حنان  السيدة  

 SLOEP 51  TH    3863 عنوا ه)ا) 

.HIJKERK HOLLAND

السرغيني  هشام  محمد  السيد 

ا تسرابي  ز قة   17 رقم  عنوا ه)ا) 

شقة 3 م ج  52222 مكناس املغرب.

السرغيني  حكيم  محمد  السيد 

ب  عمارة  االحفاد  اقامة  عنوا ه)ا) 

4 شارع القدس عين  16 طابق  شقة 

الشق 22222  الدار البيضاء املغرب.

السرغيني  غزالن  السيدة 

 1 عمارة  الغفران  اقامة  عنوا ه)ا) 

م ج  امللكي  الجيش  شارع   5 الشقة 

52222  مكناس املغرب.

السيد محمد السرغيني عنوا ه)ا) 

  52222 حي املرس   1 الطابق   1 رقم 

مكناس املغرب.

عنوا ه)ا)  السرغيني  بدر  السيد 

ج  م    33 شقة  ا تسرابي  17ز قة 

52222  مكناس املغرب.

السرغيني  اكرام  السيدة 

 16 الشقة  كنوز3  اقامة  عنوا ه)ا) 

 52222 ج   م  امللكي  الجيش  شارع 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السرغيني  حكيم  محمد  السيد 

ب  عمارة  االحفاد  اقامة  عنوا ه)ا) 

4 شارع القدس عين  16 طابق  شقة 

الشق 22222  الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   29 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 53497.

945I

ADVISORY PARTNERS

GROWTH VALUE CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A
 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc
 GROWTH VALUE 100.000
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 

ز قة سبتة اقامة رامي الطابق 
التاني مكتب رقم   8 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525835
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROWTH VALUE 122.222
إدارة    : بإوجاز  الشركة  غرض 

األصول املنقولة واملالية والعقارية.
الستخراج  املحاجر  استغالل   •

مواد البناء.
• استغالل وإ تاج ملح البحر.
• استغالل األرا�سي الزراعية.

• تجارة مواد البناء.
• التجارة في املنتجات الزراعية.

• االستشارات اإلدارية؛
أو  حصة  على  االستحواذ   •
مصلحة بأي شكل من األشكال في أي 
شركة أو عمل تجاري أو مؤسسة أو 
عمل ذي غرض مماثل أو مكمل أو 

ذي صلة.
العمليات  وبصفة عامة جميع   •
واملالية  والتجارية  الصناعية 
تتعلق  قد  التي  والعقارية  واملنقولة 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء 

تسهل  قد  التي  أو  أعاله  املذكورة 
تطبيقها أو تطويرها..

ز قة   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
التاني  الطابق  رامي  اقامة  سبتة 
مكتب رقم   8 - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 SOCIETE ABY INVEST الشركة
درهم   122 بقيمة  حصة   :  522

للحصة .
 SOCIETE SKIBA الشركة 
 122 GROUPE :  522 حصة بقيمة 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 SOCIETE ABY INVEST الشركة
رامي  اقامة  ز قة سبتة   7 عنوا ه)ا) 
الطابق التاني مكتب رقم   8 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
 SOCIETE SKIBA الشركة 
شقة   46 رقم  عنوا ه)ا)   GROUPE
الرباط   22222 2 شارع اوكبا اكدال 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  اكركون  بدر  السيد 
 24 شقة   169 رقم   1 ز قة  مازوال 
الحسنى   حي  سعاد  املنزه  إقامة 

22222 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781436.
946I

EDI COMPTA

MALTA FOOT CLUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EDI COMPTA
 AV ARABIE SAUDITE VN FES 14

، 30000، FES MAROC
MALTA FOOT CLUB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 65 شارع 
بويبالن حي املقاسم صفرو - 31222 

صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3343
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MALTA FOOT CLUB
تنظيم    : بإوجاز  الشركة  غرض 

املباريات و االحداث  الرياضية.
65 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
بويبالن حي املقاسم صفرو - 31222 

صفرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : اقريرو  ميمون  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : الغافوض محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  اقريرو  ميمون  السيد 
 31222 كندر  اوموزار  فرحة  حي 

صفرو املغرب.
السيد الغافوض محمد عنوا ه)ا) 
دوار عين الغرس اوت السبع  31222 

صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  اقريرو  ميمون  السيد 
 31222 كندر  اوموزار  فرحة  حي 

صفرو املغرب
السيد الغافوض محمد عنوا ه)ا) 
دوار عين الغرس اوت السبع  31222 

صفرو املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   25 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2221 تحت رقم 335/21.
947I

MOORISH

MENUISERIE INTELLIGENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
 MENUISERIE INTELLIGENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 

املدارس رقم 57 املعاريف - 22222 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MENUISERIE INTELLIGENT
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
متنوعة,  جارة,  وإنشاءات  تطوير 

تجارة.
ز قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 22222  - املعاريف   57 املدارس رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 622   : رضوان  كسون  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد كسون محمد :  422 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كسون رضوان عنوا ه)ا) 
ز قة املدارس رقم 57 الطابق3 شقة 
رقم4  املعاريف 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
عنوا ه)ا)  محمد  كسون  السيد 
الطابق1    57 رقم  املدارس  ز قة 
الدارالبيضاء   22222 املعاريف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كسون رضوان عنوا ه)ا) 
ز قة املدارس رقم 57 الطابق3 شقة 
رقم4  املعاريف 22222 الدارالبيضاء 

املغرب
عنوا ه)ا)  محمد  كسون  السيد 
الطابق1    57 رقم  املدارس  ز قة 
الدارالبيضاء   22222 املعاريف 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781391.
948I

lacmcompta&consulting

سيه إيمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

lacmcompta&consulting
 bd med v 7eme etage bur 228
 200 casablanca CASA، 20500،

CASABLANCA maroc
سيه إومو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 33 شارع 
حسن صغير زاوية ز قة د جوا طابق 

3 سيدي بليوط  - 22452 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
سيه   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

إومو.
مطور   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
33 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
حسن صغير زاوية ز قة د جوا طابق 
الدار   22452  - بليوط   سيدي   3

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : سليماني  هشام  السيد 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

 522 السيد إسماعيل سليماني :  
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام سليماني عنوا ه)ا) 
شارع بركان مركز بني تاجيت  61122 

فݣيݣ املغرب.
سليماني  إسماعيل  السيد 
بني  مركز  بركان  شارع  عنوا ه)ا) 

تاجيت  61122 فݣيݣ املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام سليماني عنوا ه)ا) 
شارع بركان مركز بني تاجيت  61122 

فݣيݣ املغرب
سليماني  إسماعيل  السيد 
بني  مركز  بركان  شارع  عنوا ه)ا) 

تاجيت  61122 فݣيݣ املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم -.
949I

somacompta sarl

 STE MULTISERVICE ET
 TRAVAUX D›EQUIPEMENT

IKHWANE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
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الشريك الوحيد
تفويت حصص

somacompta sarl
 RUE FES TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
 STE MULTISERVICE ET

 TRAVAUX D›EQUIPEMENT
IKHWANE SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

3 وادي أمليل تازة - 35252 تازة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5243
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 مارس   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بيبح  رضا  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.222
1.222 حصة لفائدة  السيد )ة) خالد 

بيبح بتاريخ 29 مارس 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
أبريل   19 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2221 تحت رقم 226.

952I

BURCICA

SOLARITY MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BURCICA
432 ز قة مصطفى املعاني املكتب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء ، 
22612، الدار البيضاء املغرب

SOLARITY MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 
أ فا إقامة أزير املكتب رقم -11ب  - 

22372 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525745

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 16 
مارس 2221 تم إعداد القا ون 
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLARITY MAROC
توزيع   •  : بإوجاز  الشركة  غرض 
األلواح الشمسية واملحوالت وأ ظمة 

التركيب وامللحقات. 
األجهزة  في  بالجملة  املتاجرة   •

اإللكترو ية. 
• وبصفة عامة ، جميع العمليات 
،العقارية  ،املنقولة  ،املالية  التجارية 
والصناعية املرتبطة بشكل مباشر أو 
غير مباشر باألنشطة املذكورة أعاله 

أو املساهمة في تطوير الشركة. .
 131  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع أ فا إقامة أزير املكتب رقم -11

ب  - 22372 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 MICHAL ADRIAN : 1 السيد 

بقيمة 122 درهم.
 SOLARITY S.R.O : 999 الشركة

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 MICHAL ADRIAN السيد 
 787/45 فوستروفسكا  عنوا ه)ا) 

16222 براك 6 التشيك.
 SOLARITY S.R.O الشركة 
 787/45 فوستروفسكا  عنوا ه)ا) 

16222 براك 6 التشيك.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 MICHAL ADRIAN السيد 
 787/45 فوستروفسكا  عنوا ه)ا) 

16222 براك 6 التشيك
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781754.
951I

وين إكسبير

OUTSPHERE
إعالن متعدد القرارات

وين إكسبير
25 ز قة عبد الكريم الدووري الدار 
البيضاء، 22122، الدار البيضاء 

املغرب
OUTSPHERE  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 147 شارع 
املقاومة اقامة AFA الطابق 2 عمارة 
22  47 شارع لال الياقوت الطابق 5 

22822 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.495367

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   12 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
السيد محمد واسين  استقالة وابراء 

لحلو كشريك في التسيير
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

تفصيل وتحدود صالحيات الشريك
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 777934.
954I

ADVISORY PARTNERS

OTHMANE HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A
 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc
OTHMANE HOLDING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي   7 
ز قة سبتة اقامة رامي الطابق 

التاني مكتب رقم   8 - 22222  

الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

525831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OTHMANE HOLDING

 •  : بإوجاز  الشركة  غرض 

االستحواذ على حصة.

بعمليات  املتعلقة  األنشطة   •

االستحواذ واال دماج التجارية ،

دعم الشركات في جمع األموال   •

للتمويل ،

الدراسة  عمليات  جميع   •

والسمسرة  والوساطة  والتمثيل 

املتعلقة  والعموالت  الشحنات  في 

باملجاالت املذكورة أعاله.

• جميع املعامالت املتعلقة بشكل 

باالستحواذ  مباشر  غير  أو  مباشر 

الشراء  أو  االكتتاب  أو  األسهم  على 

أو التبادل ، بأي شكل من األشكال ، 

لألوراق املالية أو الشهرة أو األصول 

غيرها  أو  امللموسة  غير  أو  امللموسة 

من املمتلكات املنقولة أو غير املنقولة 

، من أي  وع كا ت ، في أي شركة أو 

نشاط  قطاع  أو  مجال  أي  في  عمل 

على اإلطالق ؛

أو  حصة  على  االستحواذ   •

في  األشكال  من  شكل  بأي  مصلحة 

أي شركة أو عمل تجاري أو مؤسسة 

أو عمل لغرض مماثل أو مكمل أو ذي 

صلة ؛
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العمليات  وبصفة عامة جميع   •
واملالية  والتجارية  الصناعية 
تتعلق  قد  التي  والعقارية  واملنقولة 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء 
تسهل  قد  التي  أو  أعاله  املذكورة 

تطبيقها أو تطويرها..
ز قة   7    : عنوان املقر االجتماعي 
التاني  الطابق  رامي  اقامة  سبتة 
مكتب رقم   8 - 22222  الدارالبيضاء  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ابرباش  الحسن  موالي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ابرباش  الحسن  موالي  السيد 
رابعة  ز قة  الصبح  إقامة  عنوا ه)ا) 
18الجيرو د  شقة   6 طابق  العدوية 

22222  الدارالبيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ابرباش  الحسن  موالي  السيد 
رابعة  ز قة  الصبح  إقامة  عنوا ه)ا) 
18الجيرو د  شقة   6 طابق  العدوية 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781432.
955I

وين إكسبير

OUTSPHERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

وين إكسبير
25 ز قة عبد الكريم الدووري الدار 
البيضاء، 22122، الدار البيضاء 

املغرب
OUTSPHERE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 147 شارع 
املقاومة اقامة AFA الطابق 2 الشقة 

22  - 22822 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

495367
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUTSPHERE
خدمات   : بإوجاز  الشركة  غرض 
ا جاز وصيا ة    ، فيما وخص تأسيس 
 ، )مدرجات  جميع ا واع الفضاءات 
حدائق ، منتزهات ، الشكل الداخلي 
املكاتب وأماكن   ، والخارجي للمنازل 

اخرى ) والتصميم ..
 147  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 الطابق   AFA شارع املقاومة اقامة 
الدارالبيضاء   22822  -   22 الشقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
لحلو  واسن  محمد  السيد 
فيال  كوينتسونس  اقامة  عنوا ه)ا) 

رقم 2  27223 دار بوعزة املغرب.
عنوا ه)ا)  هواري  هند  السيدة 
السيوطي  الدون  جالل  ز قة   13
الدارالبيضاء   22222 اقامة لوفير وا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
لحلو  واسن  محمد  السيد 
فيال  كوينتسونس  قامة  عنوا ه)ا) 

رقم 2  27223 دار بوعزة املغرب
السيدة هند هواري عنوا ه)ا) 13 
اقامة  السيوطي  الدون  جالل  ز قة 

لوفير وا 2222 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2221 تحت رقم 772989.
956I

UPSILON CONSULTING

 MARROCO INOVATION
PRODUCTION APPAREL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

 MARROCO INOVATION
 PRODUCTION APPAREL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 ز قة 
أحمد بركات، الطابق السفلي، رقم 
3، معاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MARROCO INOVATION

.PRODUCTION APPAREL
منشأة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
)يعمل بها  صناعية لصناعة املالبس 

أكثر من عشرة أشخاص)،
باالستيراد  وقوم  وسيط  أو  تاجر 

والتصدور،

تاجر..
ز قة   49  : عنوان املقر االجتماعي 
رقم  الطابق السفلي،  أحمد بركات، 
الدار البيضاء   22222  - معاريف   ،3

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 Miguel Pedro السيد 
 BRANDÃO PEREIRA DA CUNHA
COELHO :  122 حصة بقيمة 122 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 Miguel Pedro السيد 
 BRANDÃO PEREIRA DA CUNHA
 Travessa عنوا ه)ا)   COELHO
  des Liceiras 7 4000 323 Porto

.Portugal
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Miguel Pedro السيد 
 BRANDÃO PEREIRA DA CUNHA
 Travessa عنوا ه)ا)   COELHO
  des Liceiras 7 4000 323 Porto

Portugal
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
957I

Fiducie olympia sarl

ADVANCED AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiducie olympia sarl
 1er  etage n°10groupe  10  rue
 de marrakech Agadir، 80000،

agadir maroc
ADVANCED AGENCY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اكادور 

الطاوق االر�سي متجر رقم 21 عمارة 
رقم 2556 حي تليال - 82222 اكادور 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
47375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADVANCED AGENCY
وكالة   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
املعلومات واالستشارات  االتصاالت، 
طريق  عن  والتسويق  االتصاالت  في 
سيما   وال   ، اإلعالم  وسائل  جميع 

اإل تر ت وأي وسيلة تفاعلية اخرى.
-2 تنظيم أي حدث عام أو خاص 
املوسيقية  والحفالت  العروض  مثل 

واملهرجا ات والندوات.
-3 وبصورة عامة  جميع العمليات 
أو  الصناعية  أو  املالية  أو  التجارية 
غيرها  أو  املنقولة  غير  أو  املنقولة 
من العمليات التي قد تكون مرتبطة 

بغرض الشركة..
اكادور   : االجتماعي  املقر  عنوان 
21 عمارة  الطاوق االر�سي متجر رقم 
82222 اكادور  2556 حي تليال -  رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كوريزيم عبد العزيز :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : بوخنفر سوفيان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  كوريزيم  السيد 
 71 رقم  امالل  تجزئة  عنوا ه)ا) 

تراست  86152 ا زكان املغرب.
السيد بوخنفر سوفيان عنوا ه)ا) 
اوت ملول بلوك 1 رقم 484 حي العرب 

ازرو 86152 ا زكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  كوريزيم  السيد 
 71 رقم  امالل  تجزئة  عنوا ه)ا) 

تراست 86152 ا زكان املغرب
السيد بوخنفر سوفيان عنوا ه)ا) 
اوت ملول بلوك 1 رقم 484 حي العرب 

ازرو 86152 ا زكان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   12 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2221 تحت رقم 99488.
958I

CSN MAROC

ST CACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

ST CACH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
الكائن بتجزئة صوكوما 1 رقم 1195  

- 42152 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ST  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CACH
تحويل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األموال 
الوساطة املالية.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الكائن بتجزئة صوكوما 1 رقم 1195  
- 42152 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

الدون  فخر  اسطيري  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الدون  فخر  اسطيري  السيد 
رقم   1 صوكوما  تجزئة  عنوا ه)ا) 

1195  42152 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدون  فخر  اسطيري  السيد 
رقم   1 صوكوما  تجزئة  عنوا ه)ا) 

1195  42152 مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124853.
959I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE ZERRAD YOUSSEF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC
STE ZERRAD YOUSSEF شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي محل رقم 
12 شارع املنامة ز قة دار السالم - 

32222 فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64235

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 28 أبريل 2221 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

 قل املسافرين.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
التجارية بفاس  بتاريخ 22 ماي 2221 

تحت رقم 2438.
962I

MOORISH

RAJALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOORISH
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
RAJALI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 1 
د 67 عمارة الفردوس 1 شقة 22 
الطابق 5 - 22222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12917
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2222 دجنبر   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عادل حارثي  )ة)   السيد  تفويت 
328 حصة اجتماعية من أصل 328 
 SOCIETE )ة)  السيد  حصة لفائدة  

C.H.A.M بتاريخ 15 أكتوبر 2222.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
ماي   26 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 123822.
961I

FOUZMEDIA

 SOCIETE LIASON
 ITALIENNE CONSERVERIE

ALIMENTAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE LIASON ITALIENNE
 CONSERVERIE ALIMENTAIRE
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

طارق ابن زياد إقامة األهرام الرقم 

2 - 14222 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2221 أبريل   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املاللي  أحمد  )ة)  السيد  تفويت 

 222 حصة اجتماعية من أصل   52

عبدالعالي  )ة)  السيد  حصة لفائدة  

جبيري بتاريخ 32 أبريل 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

25 ماي  االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 

2221 تحت رقم 82629..

962I

FOUZMEDIA

NIHAL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

NIHAL TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 عمار 

النخيل بلوك 7 حي السالم - --- 

سيدي سليمان املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1879

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تحويل   تم    2221 ماي   14 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

حي السالم   7 عمار النخيل بلوك   5«

- --- سيدي سليمان املغرب« إلى »حي 

املنتزه سكتور س الرقم 92 - 14222 

القنيطرة  املغرب«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ 24 

وو يو 2221 تحت رقم 152/2221.

963I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة بارافارما�سي يوبا ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
شركة بارافارما�سي ووبا ش.م.م 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العمران 2 سلوان الناظور - 62222 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري 
: بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 

26 ماي 2221 تم إعداد القا ون 
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بارافارما�سي ووبا ش.م.م.
بيع   *  : بإوجاز  الشركة  غرض 

املواد الشبه الطبية.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 62222  - 2 سلوان الناظور  العمران 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيدة خلفاوي سميرة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خلفاوي سميرة عنوا ه)ا) 
 62222 سلوان  صو اصيد  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خلفاوي سميرة عنوا ه)ا) 

 62222 سلوان  صو اصيد  حي 

الناظور املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 22 وو يو 

2221 تحت رقم 1131.

964I

CABINET ACHAWR

MED  HOUD LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ACHAWR

  TANGER  BD MED 05 °24

 IMM84 ETAGE 01 BUREAU N ،

90000، tanger maroc

 MED  HOUD LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 ز قة 

سجلماسة اقامة الحمد الطابق 21 

 TANGER 90000 رقم21 طنجة

TANGER املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

92823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2218 أكتوبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  MED  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.HOUD LOGISTIQUE

غرض الشركة بإوجاز : استيراد و 

تصدور املالبس الجاهزة.

ز قة   3  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 21 سجلماسة اقامة الحمد الطابق 
 TANGER 92222 طنجة  رقم21 

TANGER املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : هدى  اسبياع  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  هدى  اسبياع  السيدة 
16 ز قة الجزيرة الخضراء  الطابق24 
 TANGER  92222 طنجة  رقم5 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  هدى  اسبياع  السيدة 
16 ز قة الجزيرة الخضراء  الطابق24 
 TANGER  92222 طنجة  رقم5 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
21  و بر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2218 تحت رقم 218517.

965I

aice compta

 SOLUTION IMMOBILIER
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 Solution immobilier maroc
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
أحمد املجاتي إقامة جبال األلب 

الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف 
البيضاء 22372 البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525823
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Solution immobilier maroc

الترويج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
ز قة   13  : عنوان املقر االجتماعي 

األلب  جبال  إقامة  املجاتي  أحمد 
الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف البيضاء 

22372 البيضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 752   : البر و�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد املصطفى بومهدي  :  252 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد البر و�سي عنوا ه)ا) 

 42253 دوار مركز االوداوة االوداوة  

مراكش املغرب .

بومهدي   املصطفى  السيد 
رقم   14 مدخل   25 ا ا�سي  عنوا ه)ا) 

البيضاء    22632 البر و�سي     131

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد البر و�سي عنوا ه)ا) 

 42253 دوار مركز االوداوة االوداوة  

مراكش املغرب

بومهدي   املصطفى  السيد 
رقم   14 مدخل   25 ا ا�سي  عنوا ه)ا) 

البيضاء    22632 البر و�سي     131

املغرب 

تم اإلوداع القا وني ب-  بتاريخ 27 

وو يو 2221 تحت رقم 781424.

966I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

MY ALUMINIUM.B
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 

الزيتون 1 بنسودة فاس ، 32222، 

فاس املغرب

MY ALUMINIUM.B شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم 

1 حي الجدود زواغة فاس - 32222 

فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALUMINIUM.B

:  جارة  بإوجاز  الشركة  غرض 

االملنيوم 

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - فاس  زواغة  الجدود  حي   1 رقم 

32222 فاس  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : البطاح  سمير  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  البطاح  سمير  السيد 
حي الجدود زواغة فاس   1449 رقم 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  البطاح  سمير  السيد 
حي الجدود زواغة فاس   1449 رقم 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2755.

967I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

SAYAM PATISS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكتب 17، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 
الخطابي، فاس ، 32222، فاس 

املغرب
SAYAM PATISS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26، املركز 
التجاري االمل، شارع ابو الطيب 

املتنبي - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68275

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAYAM PATISS

مقهى،   : بإوجاز  الشركة  غرض 
مخبزة و حلوات.

 ،26  : االجتماعي  املقر  عنوان 
ابو  شارع  االمل،  التجاري  املركز 
الطيب املتنبي - 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : محمد  جبوري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جبوري محمد عنوا ه)ا) 3 
تجزئة امنية شارع عالل بن عبد هللا 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جبوري محمد عنوا ه)ا) 3 
تجزئة امنية شارع عالل بن عبد هللا 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2789.

968I

CABINET S2S CONSULTING

SYSTEME STORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
SYSTEME STORE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 86 ز قة 

322 حي موالي عبد هللا عين الشق - 
33222 البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.488785

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير   2221 أبريل   19 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »بيع الخيام وقطع 

للقوارب  واألشرعة  املشمع  القماش 

املساحات  »تيهيء  إلى  بالتجزئة«   -

والدوكور تصدور استيراد«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782719.

969I

Idnaco

IDHALI & SONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Idnaco

 11B, Rue Ahmed Akrad, Oasis,

 Etage 2, Casablanca ، 20410،

Casablanca Maroc

IDHALI & SONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 KM وعنوان مقرها اإلجتماعي

 2,5 ROUTE DE BIOUGRA

 AIT MELLOUL - 86155 AIT

.MELLOUL MAROC

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   2221 ماي   17 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من  أي  درهم«   23.400.000,00«

إلى  درهم«   287.981.900,00«

عن  درهم«   311.381.900,00«

أو  حصص  قدوة  تقدوم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   27 بتاريخ  االبتدائية با زكان  

2221 تحت رقم 1285/2221.

972I

TISANIA

TISANIA
إعالن متعدد القرارات

TISANIA
 Mhamid  Marrakech ، 40000،

Marrakech Maroc
TISANIA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: دوار 
لكرارمة زمران الشرقية قلعة 
السراغنة دوار لكرارمة زمران 

الشرقية قلعة السراغنة 43474 
قلعة السراغنة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4323
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
مأة  بقيمة  حصة  خمسون  تفويت 
من  الواحدة  للحصة  درهم   (122(
وملكها  التي  النوبي  سفيان  السيد 
لفائدة السيد   ’  TISANIA’ في شركة 

عبداملالك بروش
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
تبعا لبيع الحصص االجتماعية تغير 
الشكل القا وني للشركة تلقائيا من 
الى  محدودة  مسؤولية  دات  شركة 
شركة دات مسؤولية محدودة دات 

شريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
القا وني  الشكل   :  1 رقم  بند 
للشركة: الذي ونص على ماولي:  بعد 
بيع الحصص  تغيرت الشركة تلقائيا 
من شركة دات مسؤولية محدودة الى 
شركة دات مسؤولية محدودة دات 

شريك وحيد. 
بند رقم 6 : الحصص: الذي ونص 
عشرة  راسمال الشركة   على ماولي:  
على  مقسمة   (12222( درهم  االف 
122 حصة بقيمة 122درهم للحصة 
ملكية  في  الواحدة دفعت  قدا.كلها 

السيد عبداملالك بروش.

7 : راسمال : الذي ونص  بند رقم 

عشرة  راسمال الشركة   على ماولي:  

على  مقسمة   (12222( درهم  االف 

122 حصة بقيمة 122درهم للحصة 

السيد  ملكية  في  كلها  الواحدة 

عبداملالك بروش.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 12 

ماي 2221 تحت رقم 228/2221.

971I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

VOIROUTE.MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS

21 ، مكتب 17، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 

الخطابي، فاس ، 32222، فاس 

املغرب

VOIROUTE.MA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 ز قة 

ضاوة عوا الطابق 4 الشقة 16 

اكدال  - 32222 الرباط املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129687

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تحويل   تم    2221 ماي   22 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الشقة   4 »6 ز قة ضاوة عوا الطابق 

16 اكدال  - 32222 الرباط املغرب« 

السفلي  الطابق  مكرر   65 »رقم  إلى 

 32222  - الرشاد  حي   65 الز قة 

الرباط  املغرب«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   28 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 5729.

972I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

DROGUERIE FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 
الزيتون 1 بنسودة فاس ، 32222، 

فاس املغرب
DROGUERIE FES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

رقم 387 ز قة 7 حي النماء بنسودة 
املسيرة فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DROGUERIE FES
بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العقاقير بالتقسيط.
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بنسودة  حي النماء   7 ز قة   387 رقم 
املسيرة فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد البشير البوطاهري :  1.222 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

البوطاهري  البشير  السيد 
النماء  حي   4 ز قة   222 عنوا ه)ا) 
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املسيرة فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
البوطاهري  البشير  السيد 
النماء  حي   4 ز قة   222 عنوا ه)ا) 

املسيرة فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2756.
973I

karama conseil

STE TPH FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 ز قة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 ز قة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب
STE TPH FES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 24 تجزئة 
هبة طريق مكناس فاس - 32222 

فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.59227

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 مارس   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شرفة جبوري  )ة)  تفويت السيد 
342 حصة اجتماعية من أصل 342 
حفيض  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

الحرازلي بتاريخ 16 مارس 2221.
شرفة جبوري  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   332
332 حصة لفائدة  السيد )ة) رشيد 

الحرزلي بتاريخ 16 مارس 2221.
شرفة جبوري  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   332
332 حصة لفائدة  السيد )ة) حميد 

بونعيسات بتاريخ 16 مارس 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
التجارية بفاس  بتاريخ 22 ماي 2221 

تحت رقم 2437.
974I

CLICKING CONSEIL MAROC

THE AMERICAN KITCHEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شارع موالي عبد هللا تجزئة البستان 
ز قة الفردوس رقم 82 ، 42292، 

مراكش املغرب
 THE AMERICAN KITCHEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي امل 2 رقم 
616 بلوك أ حي يعقوباملنصور  - 

12222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

152469
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMERICAN KITCHEN
مطعم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

متنقل.
 2 امل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 616 بلوك أ حي يعقوباملنصور  - 

12222 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد لحبابي محمد أمين :  252 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد الحسين حسنات ووسف :  
752 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
السيد لحبابي محمد أمين : 25% 

بقيمة 122 درهم.
السيد الحسين حسنات ووسف : 

%75 بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

أمين  محمد  لحبابي  السيد 
23 ز قة سيدي العربي بن  عنوا ه)ا) 
الرباط   12222 السوي�سي   الساوح 

املغرب.
السيد الحسين حسنات ووسف 
 5346 رقم  بيرسيمون  عنوا ه)ا) 
املتحدة  الوالوات  كنساس   64129

االمريكية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة العكوري أمينة عنوا ه)ا) 
الحمراء  الدار   5 رقم  النواصر  ز قة 

سال 12222 الرباط املغرب
أمين  محمد  لحبابي  السيد 
23 ز قة سيدي العربي بن  عنوا ه)ا) 
الرباط   12222 السوي�سي  الساوح 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 115141.
975I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

VOIROUTE.MA
إعالن متعدد القرارات

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكتب 17، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 
الخطابي، فاس ، 32222، فاس 

املغرب
VOIROUTE.MA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 6 ز قة 
ضاوة عوا الطابق 4 الشقة 16 
اكدال - 32222 الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.129687
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 وناور 2221
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
تفويت الحصص

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
تغيير الشكل القا وني

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
استقالة املسيير وتعيين مسير جدود

قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
تحيين النظام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ونص  الذي   :6 رقم  بند 
مساهمة  الشريك  وقدم  ماولي: 
مبلغ  باملبلغ  قًدا  الحالية  للشركة 

100.000،00 درهم
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
كتاني  السيد  قبل  من  تشكيلها  تم 
هشام ، مالك األسهم التي تم إنشاؤها 
أد اه وتلك التي قد وتم إنشاؤها الحًقا 
، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 
ستخضع  والتي  واحد  شريك  من 
بها  املعمول  واللوائح  للقوا ين 
.49 مؤرخ   1.97 وخاصة الظهير رقم 
في 5 شوال 1417 )13 فبراور 1997) 

بإصدار القا ون رقم 5-96.
على  ونص  الذي   :35 رقم  بند 
السيد  من:   كل  تعيين  وتم  ماولي: 
كتاني هشام ، املقيم في رقم 1 شقة 3 
شارع عبد الفا�سي شارع ابن خطيب 
 .CD128886 فاس صاحب ب.و رقم
تلتزم الشركة بشكل صحيح بالتوقيع 
الفردي للمسيير السيد كتاني هشام  
 ، التعيين  هذا  بقبوله  املدور  وصرح 
موضًحا أ ه ال ووجد أي تعارض أو 
حظر من تلقاء  فسه قد ومنع هذا 
التعيين.  سيتم تحدود أجره في قا ون 

الحق.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 5732.
976I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 MAROC SERVICES ET
MATERIELS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL



13149 الجريدة الرسميةعدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221) 

 MESKINI VN FES ، 30000، FES
MAROC

 MAROC SERVICES ET
MATERIELS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االمان 128 بنسودة فاس - 32222 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MAROC SERVICES ET  :

.MATERIELS SARL
االصالح   : بإوجاز  الشركة  غرض 

امليكا يكي .
 التفاوض .

أو  والتصدور)التاجر  االستيراد   
الوسيط املنفذ)..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 32222  - بنسودة فاس   128 االمان 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 342   : اوليد  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 332   : الفزيقي  رضوان  السيد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد الحسن اوليد :  332 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد الحسين اوليد : 342 بقيمة 

122 درهم.
السيد الحسن اوليد : 332 بقيمة 

122 درهم.
 332  : الفزيكي  رضوان  السيد  

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  اوليد  الحسين  السيد 
مكرر اقامة اسمى  شقة 3 ز قة تهامي 
فاس   32222 حرو�سي حي بدر فاس 

املغرب.
عنوا ه)ا)  اوليد  الحسن  السيد 
طريق   3 شقة  اسمى  اقامة  مكرر 
 32222 تهامي حرو�سي حي بدر فاس 

فاس املغرب.
السيد  رضوان الفزيقي عنوا ه)ا) 
296 تجزئة تغات الثاني تغات فاس. 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  اوليد  الحسين  السيد 
مكرر اقامة اسمى  شقة 3 ز قة تهامي 
فاس   32222 حرو�سي حي بدر فاس 

املغرب
السيد  رضوان الفزيقي عنوا ه)ا) 
296 تجزئة تغات الثاني تغات فاس. 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2734.
977I

عزالدون مختاري

 SAID ERRAMLI PRODUIT
AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
عزالدون مختاري

حي السالم بلوك 43 رقم 34 سيدي 
سليمان ، 14222، سيدي سليمان 

املغرب
 SAID ERRAMLI PRODUIT

AGRICOLE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

العطاو ة الطريق الجهوية 411 - 
16222 دار الكداري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

637
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAID  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
.ERRAMLI PRODUIT AGRICOLE

: بيع املواد  غرض الشركة بإوجاز 
الفالحية

 قل البضائع.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  411 الجهوية  الطريق  العطاو ة 

16222 دار الكداري املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الرملي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : الرملي  سعيد  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  الرملي  سعيد  السيد 
تجزئة اكدال رقم 78 14222 سيدي 

سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  الرملي  سعيد  السيد 
تجزئة اكدال رقم 78 14222 سيدي 

سليمان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

23 وو يو 2221 تحت رقم 279.
978I

CHETTIOUI AHMED

TOUNSI ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

21,رقم 34 ، 92152، القصر الكبير 
املغرب

TOUNSI ALUMINIUM شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

البساتين ز قة 4 رقم 33 مكرر - 
92152 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOUNSI ALUMINIUM
:  جارة  بإوجاز  الشركة  غرض 

االملنيوم.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مكرر   33 رقم   4 ز قة  البساتين 

92152 القصر الكبير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بوراوي  امين  محمد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
بوراوي  امين  محمد  السيد 
عنوا ه)ا) شارع الظهيرة ز قة الصالح 

رقم 25 93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوراوي  امين  محمد  السيد 
عنوا ه)ا) شارع الظهيرة ز قة الصالح 
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رقم 25 93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

وو يو 2221 تحت رقم 179.

979I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE COTRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
ز قة 63 رقم 3 تنجداد ، 52622، 

تنجداد املغرب
STE COTRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ص.ب. 
144 ز قة 6 تغدوين الجدودة - 

52622 تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COTRO
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة.
ص.ب.   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الجدودة  تغدوين   6 ز قة   144

52622 تنجداد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.222   : ووسف  السيد عماري 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  ووسف  عماري  السيد 
 52622 اسرير   لبزم  اوت  قصر 

تنجداد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  ووسف  عماري  السيد 
 52622 اسرير   لبزم  اوت  قصر 

تنجداد املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة  بتاريخ 25 ماي 

2221 تحت رقم 728.
982I

ABA GESTION SARLAU

AIR-EYE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
AIR-EYE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن الثاني برشيد  - 26222 

برشيد  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15289
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
AIR-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EYE
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 ACHAT, VENTE,, REPARATION,
 MONTAGE ET DISTRIBUTION

.DE TOUT GENRE DE LUNETTE
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 26222  - برشيد   الثاني  الحسن 
برشيد  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد االزعر  :  752 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد طارق ودغيري :  252 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  االزعر   محمد  السيد 
تجزئة رياض الياسمين رقم 42 طريق 
فاس   32222 فاس  الشقف  عين 

املغرب.
عنوا ه)ا)  ودغيري  طارق  السيد 
ج  م   1 باهية  إقامة  لالمليكة  ز قة 

فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  االزعر   محمد  السيد 
تجزئة رياض الياسمين رقم 42 طريق 
فاس   32222 فاس  الشقف  عين 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   29 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2221 تحت رقم 726.
981I

CABINET EL HAMMOUTI

G4SHOP
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL HAMMOUTI
شارع الخرطوم رقم 51 الناظور ، 

62222، الناظور املغرب
G4SHOP »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي اغماريا 
بني ا صار - 62222 الناظور املفرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21575
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   12 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
بمقت�سى قرار الشريك الوحيد املؤرخ 
في 12 ماي 2221 تمت املصادقة على 
تفويت السيد ازداحمد محمد 1.222 
 1.222 أصل  من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد ازد احمد محمد 

بتاريخ 12 ماي 2221.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
 222 حدد رأس املال الشركة بمبلغ 
  1222 من   ويتكون  درهـما،   122
درهما   122 حصة اجتماعية بقيمة 
كاملة  قيمتها  سددت  حصة  لكل 
 قدا و منح جميعها للسيد ازد احمد 

محمد الشريك الوحيد.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   22 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2221 تحت رقم 1218.

982I

provalues consulting

 SWAN AMENAGEMENT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

provalues consulting
 bourgoune casa، 20200،

casablanca maroc
  SWAN AMENAGEMENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
شراردة الطابق السفلي درب لوبال 
بورغون الدار البيضاء املغرب - 

21222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525499
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SWAN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. AMENAGEMENT SARL

معالجة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

النفاوات.

12 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

لوبال  درب  السفلي  الطابق  شراردة 

 - املغرب  البيضاء  الدار  بورغون 

21222 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 332   : حسيني  غريب  السيد 

حصة بقيمة 33.222 درهم للحصة .

السيد عادل صباح :  332 حصة 

بقيمة 33.222 درهم للحصة .

 342   : اوالد علي  السيد مروان 

حصة بقيمة 34.222 درهم للحصة .

 332  : حسيني  غريب  السيد   

بقيمة 33.222 درهم.

بقيمة   332  : السيد عادل صباح 

33.222 درهم.

 342  : علي  اوالد  مروان  السيد 

بقيمة 34.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  حسيني  غريب  السيد 
ز قة عبد الرحمان الشنكيطي عمارة 

33 شقة 15 القبيبات الرباط 12232  

الرباط املغرب.

عنوا ه)ا)  صباح  عادل  السيد 

 5 شقة   5 عمارة   2 الكوثر   22 إولو 

  22212 دار بوعزة النواصر البيضاء 

البيضاء املغرب.

السيد مروان اوالد علي عنوا ه)ا) 
تجزئة رياض اهال 1 رقم 182  طنجة 

92122  طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البوسماكي  ووسف  السيد 

رقم  داوود  محمد  شارع  عنوا ه)ا) 

255 تطوان 93222 تطوان املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 288991362.
983I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

TOP GOODS SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
TOP GOODS SARL.AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
العوامة الغربية اقامة البركة تجزئة 

823 محل A 3 الطابق  االر�سي 
طنجة  - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117263

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOODS SARL.AU
شراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 
التنظيف  مواد   وتوزيع  تجارة  بيع 

والصحة بالتقسيط و بالجملة 
ومنتجات  مواد  وتصدور  استراد  

الصحة والتنظيف .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العوامة الغربية اقامة البركة تجزئة 
االر�سي  الطابق    A  3 محل   823

طنجة  - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : السيدة بن ع�سى عائشة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عائشة  ع�سى  بن  السيدة 
 A عنوا ه)ا) شارع هارون رشيد شارع
رقم 2 طنجة  92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عائشة  ع�سى  بن  السيدة 
 A عنوا ه)ا) شارع هارون رشيد شارع

رقم 2 طنجة  92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 243264.
984I

ACCOMPT CONSULTING

HDM BEAUTY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
HDM BEAUTY SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 شارع 
املغرب العربي سيرس وجدة 32 

شارع املغرب العربي سيرس وجدة 
62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HDM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BEAUTY SARL AU

تصفيف   : غرض الشركة بإوجاز 

الشعر للسيدات أو الرجال

خبير تجميل.

32 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

املغرب العربي سيرس وجدة 32 شارع 

 62222 املغرب العربي سيرس وجدة 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 HDM BEAUTY SARL الشركة 

122 درهم  AU :  122 حصة بقيمة 

للحصة .

 122  : السيد عبد العزيز زرزور   

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

زرزور  العزيز  عبد  السيد 

وجدة   19 رقم  بدر  ز قة  عنوا ه)ا) 

62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

زرزور  العزيز  عبد  السيد 

وجدة   19 رقم  بدر  ز قة  عنوا ه)ا) 

62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   12 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 1739.

985I
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WORLD CONSULTING SARL.AU

DISTRANS FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

23 شارع كار وط الطابق الخامس 
مكتب رقم 22 ، 92222، طنجة 

املغرب
DISTRANS FRERES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 TARAUDANTE COMPLEXE

 ABRAJ TANJA BLOC 6 BUREAU
 N° 13 BIS TANGER - 90000

.TANGER MAROC
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.122773

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2221 ماي   24 املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 RUE TARAUDANTE« من 
 COMPLEXE ABRAJ TANJA BLOC
 6 BUREAU N° 13 BIS TANGER
إلى   »- 92222 TANGER MAROC
 LOTISSEMENT MERS N° 842«
 1ER ETAGE TANGER - 92222

.»TANGER  MAROC
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5284.
986I

STE NOOR PREFA SARL

شركة نور بريفا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE NOOR PREFA SARL
 ROUTE DE RABAT CHRAKAT
 LOT 8003 TANGER ، 90100،

TANGER MAROC
شركة  ور بريفا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
الرباط شراكة 8223 طنجة  - 

92122 طنجة  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.124213

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 ماي 2221 تم رفع رأسمال 
 6.222.222« قدره  بمبلغ  الشركة 
درهم«   8.222.222« أي من  درهم« 
إلى »14.222.222 درهم« عن طريق :  

تقدوم حصص  قدوة أو عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 243247.
987I

سفيان الحجام

PET MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سفيان الحجام
رقم 371  الحسنى املحاميد مراكش 

، 42222، مراكش املغرب
PET MARRAKECH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوت 

واعزو البور حربيل مراكش - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2214 فبراور   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PET  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARRAKECH
إعادة   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

تدوير املنتجات البالستيكية

- تاجر مستلزمات بالستيك .
: دوار اوت  عنوان املقر االجتماعي 
واعزو البور حربيل مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 922   : السيد بوالفريزي ابراهيم 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ابراهيم  بوالفريزي  السيد 
 684 تجزئة العزوزية رقم  عنوا ه)ا) 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم  بوالفريزي  السيد 
 684 تجزئة العزوزية رقم  عنوا ه)ا) 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
فبراور   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2214 تحت رقم 66232.
988I

orient compt

STE METRE ET GENIE CIVIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 125

60000، OUJDA MAROC
 STE METRE ET GENIE CIVIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 ز قة 
املرجان حي اال دلس - 62222  

وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   22 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE METRE ET الوحيد  الشريك 

GENIE CIVIL  مبلغ رأسمالها 22.222 
 5 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
  62222  - ز قة املرجان حي اال دلس 
وجدة املغرب  تيجة ل : وفاة الشريك.
ز قة   5 و حدد مقر التصفية ب 
املرجان حي اال دلس - 62222  وجدة  

املغرب. 
و عين:

و  الغمراسني  السيد)ة)   زهة  
عنوا ه)ا) 5 ز قة املرجان حي اال دلس 
)ة)  وجدة املغرب كمصفي    62222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
ز قة   5  : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

املرجان حي اال دلس
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 2298.
989I

westartup

NETWORK ASSOCIATES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

westartup
 BOULEVARD MASSIRA RUE 6
 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT 3
 CASABLANCA ANFA ، 20100،

CASABLANCA MAROC
 NETWORK ASSOCIATES
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 ز قة 6 
اكتوبر الطابق 3 العمارة 3 شارع 

املسيرة الدار البيضاء 22122 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NETWORK ASSOCIATES
تطوير   -  : غرض الشركة بإوجاز 

البرمجيات وصيا تها
فيما  للزبناء  خدمات  تقدوم   -

وتعلق بمجال تكنولوجيا املعلومات
- االستشارات وتطوير البرمجيات.

ز قة   6  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع   3 العمارة   3 اكتوبر الطابق   6
الدار   22122 املسيرة الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : خيتوس  أسماء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة أسماء خيتوس عنوا ه)ا) 
 211 3ي  شقة   1 دار الكنز طماريس 
البيضاء  الدار  النواصر  بوعزة  دار 

27223 الدار البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أسماء خيتوس عنوا ه)ا) 
 211 3ي  شقة   1 دار الكنز طماريس 
البيضاء  الدار  النواصر  بوعزة  دار 

27223 الدار البيضاء املغرب  
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
992I

HOBBY LIFE MAROC

HOBBY LIFE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

HOBBY LIFE MAROC
شارع ابن سينا العمارة 79 شقة 

6 أكدال الرباط ، 23552، تمارة 
املغرب

HOBBY LIFE MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
سينا العمارة 79 شقة 6 أكدال  - 

12222 الرباط املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.144423

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2221 ماي   25 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 6 79 شقة  »شارع ابن سينا العمارة 
12222 الرباط املغرب« إلى  أكدال  - 
»املستودع رقم 8 دوار النويفات عين 

عتيق - 12222 تمارة  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   29 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 115312.
991I

FLASH ECONOMIE

MARIAM AMMOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MARIAM AMMOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 75 شارع ا فا 
زاوية ز قة إغالق املقاطعة الطابق 9 

الشقة ب رقم 128 الدار البيضاء
السجل التجاري: 423245

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
و   2222 24  و بر  بتاريخ  املؤرخ 
 32 بتاريخ  املسجل في الدار البيضاء 

 و بر2222 قرر :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

إلى العنوان التالي :
تدارت  ز قة   L’ISERE ز قة  زاوية 
 1 الطابق  أ  بلوك  ليكسوريا  إقامة 

مكتب رقم 8 الدار البيضاء
النظام  من   8 الفصل  تعدول 

األسا�سي للشركة

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781896.

992I

FLASH ECONOMIE

ANARYA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ANARYA IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 3.662.222 درهم

مقرها االجتماعي 26 شارع مرس 

السلطان الطابق 1 الشقة 3 -  الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11415

العام  الجمع  بمقت�سى   -

ابريل   22 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

2221 قرر ما ولي :
رفع رأسمال الشركة كما ولي :

مساهمة عينية خالصة وبسيطة 

»النخيل  بـ  واملحددة  لألرض خالية، 

األرض  بملكية  واملشمولة   »129

إجمالية  بمساحة   ،59567/63

في إطار أحكام  168 متر مربع،  قدرها 

املادة BIS II 161 من قا ون الضرائب 

وتسعمائة  مليون  بقيمة   ، العام. 

وخمسون ألف )1،950،000) درهم 

مكتتبة بالتساوي بين السيد عبد   ،

بن  أسماء  والسيدة  شاكر  العزيز 

مولود.
مليون  بمبلغ  مساهمة  قدوة 

وسبعمائة ألف )1،700،000) درهم 

مكتتبة بالكامل للسيدة هند لهاللي.

ثالثة  املال  رأس  وصبح  وبذلك 

ألف  وستين  وستمائة  مالوين 

)3.662.222) درهم.

من   (7( و   (6( املادتان  تعدول 

النظام األسا�سي.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781937.

993I

مكتب املهدي العلوي - محاسب معتمد -

إويس فارما ش.ذ.م.م. 

”IYIIS PHARMA SARL“ 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املهدي العلوي - محاسب 
معتمد -

13 شارع ولي العهد٬ الطابق الثاني٬ 
رقم 2 ص.ب. 35 ، 93222، تطوان 

املغرب
 IYIIS“  .إويس فارما ش.ذ.م.م
PHARMA SARL” شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 123، 
شارع املسيرة الخضراء، عمارة 
راغون، مجموعة »ب«، الطابق 

السادس، - 93222  تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29541
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
إويس   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 IYIIS PHARMA“ فارما ش.ذ.م.م.  

.”SARL
الشراء   *  : غرض الشركة بإوجاز 
والبيع والتوزيع والتجارة بالتقسيط 
لجميع املواد واملنتجات واملستهلكات 
صيدلية  الشبه  واللوازم  واألدوات 
الطبية  واملعدات  الطبية  والشبه 
وتقويم  واملختبراتية  والجراحية 
واملكمالت  والكيميائية  العظام 
الحمية  ومنتجات  الغذائية 
والرعاوة  التجميل  ومستحضرات 
املشتقة  املنتجات  وجميع  والجمال 
مما سبق لحسابها أو لحساب الغير،

الحمية  اخصائي  مهنة  مزاولة   *
والتغذوة،

العينية  العمليات  كل  وعموما   *
والعقارية واملالية والتجارية املتعلقة 
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بشكل مباشر أو غير مباشر بتحقيق 
أن  شأنها  من  والتي  الشركة  هدف 
تعمل على تشجيع وتطوير الشركة. .

 ،123  : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة  الخضراء،  املسيرة  شارع 
الطابق  »ب«،  مجموعة  راغون، 

السادس، - 93222  تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
75 حصة    : السيدة عنبر العلوي 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .
حصة   25   : السيد عمر العلوي 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  العلوي  عنبر  السيدة 
عمارة  الخضراء،  املسيرة  شارع 
 7/4 رقم  »ب«،  مجموعة  راغون، 

93222  تطوان املغرب.
عنوا ه)ا)  العلوي  عمر  السيد 
عمارة  الخضراء،  املسيرة  شارع 
 7/4 رقم  »ب«،  مجموعة  راغون، 

93222  تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  العلوي  عنبر  السيدة 
عمارة  الخضراء،  املسيرة  شارع 
 7/4 رقم  »ب«،  مجموعة  راغون، 

93222  تطوان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2221 تحت رقم 1775.
994I

CABINET BOUMAHROU

عقد تسيير حر ألصل تجاري
 )األشخاص الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة)   جاة  أعطى   2221 وناور 
الفجري الحامل )ة) للبطاقة الوطنية 
بالسجل  املسجل   K77125 رقم   
التجارية  باملحكمة   85358 التجاري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بطنجة 

سيدي  شارع   7 ب  الكائن  التجاري 
املغرب  طنجة   92222  - البخاري 
للسيد)ة) عماد العلمي بصفته مسير 
 RESTAURANT املستغلة  الشركة 
)ة)  الحامل   LES HUITRES SARL
  K412288 رقم    الوطنية  للبطاقة 
وناور   21 من  تبتدئ  سنة   3 ملدة 
 2223 دجنبر   31 في  تنتهي  و   2221

مقابل مبلغ شهري 12.222  درهم.
995I

ما طوفا بالست

مانطوفا بالست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ما طوفا بالست
دوار اوالد عامر تمارة ، 12222، 

تمارة املغرب
ما طوفا بالست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

عامر تمارة تمارة 12222 تمارة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ما طوفا بالست.
ادارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
التجاري او الصناعي او  االستغالل  

الفالحي و اعادة تدوير االنفاوات.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تمارة   12222 اوالد عامر تمارة تمارة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد مزهر :  522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد عبد املجيد مومن 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد مزهر عنوا ه)ا) حي 
الفردوس رقم 35 تمارة 12222 تمارة 

املغرب.
مومن  املجيد  عبد  السيد 
دوار اوالد سيدي مسعود  عنوا ه)ا) 
سيدي حجاج واد حصار تيط مليل 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد مزهر عنوا ه)ا) حي 
الفردوس رقم 35 تمارة 12222 تمارة 

املغرب
مومن  املجيد  عبد  السيد 
دوار اوالد سيدي مسعود  عنوا ه)ا) 
سيدي حجاج واد حصار تيط مليل 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2221 تحت رقم 5745.
996I

karama conseil

STE TPH FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 ز قة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 ز قة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب
STE TPH FES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 24 تجزئة 
هبة طريق مكناس فاس - 32222 

فاس املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.59227
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2221 مارس   16 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 

جبوري شرفة كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 22 ماي 2221 

تحت رقم 2437/2221.

997I

BCNG

STE: SOLAR PV GB1
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: SOLAR PV GB1 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92  - 
22252 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
526269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLAR PV GB1
تركيب   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الطاقة الشمسية.



13155 الجريدة الرسميةعدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221) 

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92  - 

22252 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
  GAIA PROJECT : الشركة 
10.000,00 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة .
 GAIA PROJECT : 122 الشركة   

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 GAIA PROJECT الشركة 
ز قة سوقراط الطابق   35 عنوا ه)ا) 
البيضاء  الدار   22252 املعاريف   3

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 73 السيد مو دور ز يبر عنوا ه)ا) 
ز قة العروسيين تجزئة سان موريس 

السوي�سي 22252  الرباط املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم -.
998I

CANOCAF SARL

V.M.C BELGA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
V.M.C BELGA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 

اقامة 1 رقم 1 سعادة رياض 2 - 
62222 الناظور املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22597

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تحويل   تم    2221 ماي   31 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
سعادة   1 رقم   1 اقامة  املطار  »حي 
الناظور املغرب«   62222  -  2 رياض 

 -  32 إلى »حي الخطابي سعدوين رقم 

62222 الناظور  املغرب«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 وو يو 

2221 تحت رقم 1166.

999I

FITARCO

HTMA CONSTRUCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

  HTMA CONSTRUCTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 144 

ودادوة الخير  الركادة  85222 

تيز يت  املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4665

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2221 أبريل   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اوت  محمد   )ة)  السيد  تفويت 

52 حصة اجتماعية من  عبدالعالي  

السيد  لفائدة   حصة   152 أصل 

أبريل   12 بتاريخ  )ة) احمد  موجيب  

.2221

اوت  الحسن   )ة)  السيد  تفويت 

52 حصة اجتماعية من أصل  تيزي  

152 حصة لفائدة  السيد )ة) احمد  

موجيب  بتاريخ 12 أبريل 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

ماي   27 بتاريخ  بتيز يت   االبتدائية 

2221 تحت رقم 167.

1222I

BCNG

STE: SOLAR PV BGP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: SOLAR PV BGP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92  - 
22252 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
526271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLAR PV BGP
تركيب   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الطاقة الشمسية.
 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92  - 

22252 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
  GAIA PROJECT : الشركة 
10.000,00 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة .
 GAIA PROJECT : 122 الشركة   

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

 GAIA PROJECT الشركة 
ز قة سوقراط الطابق   35 عنوا ه)ا) 
البيضاء  الدار   22252 املعاريف   3

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 73 السيد مو دور ز يبر عنوا ه)ا) 
ز قة العروسيين تجزئة سان موريس 

السوي�سي 22252  الرباط املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم -.
1221I

FITARCO

KASMI ISKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO
 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

KASMI ISKANE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 72 ساحة 

درب ارعمان  - 85222 تيز يت  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KASMI ISKANE
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منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 
عقاري 

البناء واالشغال املختلفة.
 72  : االجتماعي  املقر  عنوان 
ساحة درب ارعمان  - 85222 تيز يت  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد قاسمي عبد االله  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد قاسمي عبداالله  عنوا ه)ا) 
تيز يت    85222 تجزئة االزدهار2   25

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد قاسمي عبداالله  عنوا ه)ا) 
25 تجزئة االزدهار2  85222 تيز يت 

املغرب
تم اإلوداع القا وني ب-  بتاريخ 27 

وو يو 2221 تحت رقم 212.
1222I

FITARCO

OPERA CREME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITARCO
 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

OPERA CREME  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1و 2و 3 و4  
تجزئة اوبيهي طريق اكلو  - 85222 

تيز يت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4817
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OPERA CREME
غرض الشركة بإوجاز : مخبزة 

مقهى .
2و  1و   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - اكلو   اوبيهي طريق  تجزئة  و4    3

85222 تيز يت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 342   : ادهمو   السيد الحسن  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
  : ادهمو   عبدالرحمان  السيد 
332 حصة بقيمة 122 درهم للحصة

 332   : صدقي   ابراهيم   السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن ادهمو  عنوا ه)ا) 
 85222 السعيدوة   تجزئة   257

تيز يت املغرب.
ادهمو   عبدالرحمان  السيد 
السعيدوة   تجزئة   257 عنوا ه)ا)  

85222 تيز يت املغرب.
السيد ابراهيم  صدقي  عنوا ه)ا) 
  27 الرباط  شارع  الوكيلية   تجزئة 

23242 بني مالل  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن  ادهمو  عنوا ه)ا) 
 85222 السعيدوة   تجزئة   257

تيز يت املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   12 بتاريخ  بتيز يت   االبتدائية 

2221 تحت رقم 173.
1223I

FIDUNA

مارونيغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUNA

 HY MLY ABDELLAH RUE 70
 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC
مارو يغ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

2 ز قة 34 رقم 6 الدار البيضاء - 
22672 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.85311
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 وناور   26 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  مارو يغ  
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الدار   6 رقم   34 ز قة   2 حي املسيرة 
البيضاء  الدار   22672  - البيضاء 

املغرب  تيجة ل : حل الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الدار   6 رقم   34 ز قة   2 املسيرة 
البيضاء  الدار   22672  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  الدروا�سي  محمد   السيد)ة) 
رقم   32 ز قة  ملدون  بين  عنوا ه)ا) 
البيضاء  الدار   22472   18

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781284.
1224I

BCNG

 STE: SOLAR PV BAYWA
TWO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE
 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC
 STE: SOLAR PV BAYWA TWO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92  - 

22252 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
526267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLAR PV BAYWA TWO
تركيب   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الطاقة الشمسية.
 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92  - 

22252 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
  GAIA PROJECT : الشركة 
10.000,00 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة .
 GAIA PROJECT : 122 الشركة 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 GAIA PROJECT الشركة 
ز قة سوقراط الطابق   35 عنوا ه)ا) 
البيضاء  الدار   22252 املعاريف   3

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:



13157 الجريدة الرسميةعدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221) 

 73 السيد مو دور ز يبر عنوا ه)ا) 
ز قة العروسيين تجزئة سان موريس 

السوي�سي 22252 الرباط املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم -.
1225I

Fiduciaire jazouli mohammed

 HUILERIE MOULAY IDRISS
AL AZHAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصدوق فاس، 

32222، فاس املغرب
 HUILERIE MOULAY IDRISS

AL AZHAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة 
عين بوعلي دوار العريسة موالي 
يعقوب فاس 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68299
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 HUILERIE MOULAY IDRISS AL

.AZHAR
معصرة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الزيتون والنقل.
جماعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي  العريسة  دوار  بوعلي  عين 

يعقوب فاس 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : شراوبي  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : السيد عبد الرحمن بارق 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  شراوبي  ادريس  السيد 
بن  ووسف  شارع   16 ز قة   11 رقم 
فاس   32222 تاشفين حي واد فاس 

املغرب.
بارق  الرحمن  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) دوار العجاجرة اوالد جامع 
موالي يعقوب 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  شراوبي  ادريس  السيد 
بن  ووسف  شارع   16 ز قة   11 رقم 
فاس   32222 تاشفين حي واد فاس 

املغرب
بارق  الرحمن  عبد  السيد 
عنوا ه)ا) دوار العجاجرة اوالد جامع 

موالي يعقوب 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2827/21.
1226I

ATLAS FLOOR

ATLAS FLOOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATLAS FLOOR
 AV LALLA YACOUT N°85 61

 ETG 2 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

ATLAS FLOOR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
الرياض 61 شارع اللة الياقوت 

الرقم 69 الطابق 2 - 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
498875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FLOOR
الترويج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الرياض 61 شارع اللة الياقوت الرقم 
69 الطابق 2 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد را�سي عبد الهادي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الهادي  عبد  را�سي  السيد 
 22222 البيضاء  الدار  عنوا ه)ا) 

الدار البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الهادي  عبد  را�سي  السيد 
 22222 البيضاء  الدار  عنوا ه)ا) 

الدار البيضاء املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 774312.
1227I

مكتب املحاسبة الصالحي

  SOCIETE ACM
ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
ز قة املدونة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 
62222، وجدة ااملغرب

 SOCIETE ACM  ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الدرفوفي رقم 79 عمارة وعلي الطابق 
5 الشقة رقم 2 - 62222 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE ACM  ARCHITECTURE
غرض الشركة بإوجاز : 1/مهندس 

معماري  وحضاري.
2/تتبع األوراش .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الدرفوفي رقم 79 عمارة وعلي الطابق 
وجدة   62222  -  2 رقم  الشقة   5

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد طارق عاشوري 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طارق عاشوري عنوا ه)ا) 
1 ز قة الزياني 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد طارق عاشوري عنوا ه)ا) 
15 زقة الزياني 62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
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تحت رقم   - بتاريخ  التجارية بوجدة  
.2292

1228I

GROUPE SCOLAIRE MGKY

GROUPE SCOLAIRE MGKY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GROUPE SCOLAIRE MGKY
25 شارع عبد هللا بن واسين اقامة 

بلدون طابق 7 املكتب رقم 8 ، 
22322، الدا البيضاء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE MGKY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 25 

شارع عبد هللا بن واسين اقامة 
بلدون طابق 7املكتب 28 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
526197

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE SCOLAIRE MGKY
-حضا ة   : غرض الشركة بإوجاز 

خاصة
-الحضا ة.

25 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
عبد هللا بن واسين اقامة بلدون طابق 
الدارالبيضاء   22222  -  28 7املكتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيدة خولة بوعبدله 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خولة بوعبدله عنوا ه)ا) 
ز قة بيزان�سي رقم 4 الطابق 5 الشقة 

9  22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خولة بوعبدله عنوا ه)ا) 
ز قة بيزان�سي رقم 4 الطابق 5 الشقة 

9  22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم -.
1229I

LAND OF BENEVOLENCE

LAND OF BENEVOLENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAND OF BENEVOLENCE
 BD BOURGOGNE IMM RAYAN
 3 IMM 102 ETG 1 BUREAU N°2
CASABLANCA ،20000 ، املغرب

LAND OF BENEVOLENCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
بوركون اقامة ريان 3 عمارة122 

الطابق االول مكتب 2 الدارالبيظاء - 
22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525675

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LAND : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.OF BENEVOLENCE
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري, كراء بيع شراءو بناءالعقار .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة122   3 ريان  اقامة  بوركون 
الطابق االول مكتب 2 الدارالبيظاء - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 ABDELFATTAH السيد 
 122 OUAFIQ :  922 حصة بقيمة 

درهم للحصة .
  YOUNESS OUAFIQ : السيد 
122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 ABDELFATTAH السيد 
 LOT ACHARAF (عنوا ه)ا OUAFIQ
  2GH28 IMM 3 APPT 21 OULFA

.20300 CASABLANCA MAROC
 YOUNESS السيد 
 DIAR AN عنوا ه)ا)   OUAFIQ
 ANDALOUS GH2 IMM 1 ETG
 3 NR21 BOUSKOURA 20100

.BOUSKOURA MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 YOUNESS السيد 
 DIAR AN عنوا ه)ا)   OUAFIQ
 ANDALOUS GH2 IMM 1 ETG
 3 NR21 BOUSKOURA 20100

BOUSKOURA MAROC
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 525675.
1212I

ACCOMPT CONSULTING

L›ORIENTAL JET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
L›ORIENTAL JET  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 635 

تجزئة موالي حوسين حي زيتون  - 

62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. L’ORIENTAL JET

تأجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

جيت سكي, سكوترات البحار,.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
635 تجزئة موالي حوسين حي زيتون  

- 62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 L’ORIENTAL JET  :  222 الشركة

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122  : خاوش  محمد  الشركة 

بقيمة 122 درهم.

 122  : فتشات  صابر  الشركة  

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)   خاوش  محمد  السيد 

بروكسيل 62222 وجدة املغرب.

عنوا ه)ا)  صابر فتشات   السيد  

فرنسا 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)   خاوش  محمد  السيد 

بروكسيل 62222 وجدة املغرب

عنوا ه)ا)  صابر فتشات   السيد  

فرنسا 62222 وجدة املغرب
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باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 2291.
1211I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE STRATEGY GREEN
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
ز قة املدونة املنورة عمارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

62222، وجدة ااملغرب
 SOCIETE STRATEGY GREEN
MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عبد الرحيم بوعبيد عمارة البعث 
االسالمي املكتب رقم 2 - 62222 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE STRATEGY GREEN

.MAROC
/1  : بإوجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة وأشغال البناء.
2/األشغال الفالحية.

أشغال التشجير والبستنة.
3/أشغال الدوكور والصبغة.

وتهيئة  التجهيز  4/أشغال 
التجزئات.

5/أشغال الطرقات والتزفيت.

واألشغال  البناء  االت  6/كراء 
الكبرى.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البعث  عمارة  بوعبيد  الرحيم  عبد 
 62222  -  2 رقم  املكتب  االسالمي 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الهادفي  مراد  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مراد الهادفي عنوا ه)ا) ز قة 
 62222  45 رقم  العربية  الجامعة 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مراد الهادفي عنوا ه)ا) ز قة 
 62222  45 رقم  العربية  الجامعة 

وجدة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 2272.
1212I

CANOCAF SARL

PRIMOKAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
PRIMOKAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الكندي 
شارع 37 رقم 31 - 62222 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12459

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة)  محمد قلو�سي  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
522 حصة لفائدة  السيد )ة) طويل 

مصطفى بتاريخ 31 ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 27 وو يو 

2221 تحت رقم 1193.
1213I

fiducinfo sarlau

KENZA LOC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
KENZA LOC  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر رقم 
72 مجمع جولف أطلس الشريفية 

طريق أمزميز مراكش - 42222 
مراكش املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129223
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2221 ماي   24 في  املؤرخ 
السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 
مصوابي عبد اللطيف  كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   12 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124884.
1214I

BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

 STE NIVANA IMMOBILIER
DE FES

إعالن متعدد القرارات

 BUREAU FASSI DE
COMPTABILITE - BUFACO

 rue abdelkrim benjelloun 16

 n° 2 FES 16 rue abdelkrim
 benjelloun n° 2 FES، 30000،

FES MAROC
 STE NIVANA IMMOBILIER

DE FES  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 11 ز قة 
ابوحيان توحيدي طابق ار�سي شقة 

رقم 2 فاس - - فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.34249

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 مارس   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
42 حصة من حصص  ماولي: تفويت 
الشركة من السيد اطراوبي واسر الى : 

السيد اطراوبي محمد.
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
من  واسر  اطراوبي  السيد  استقالة 

التسيير.
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
تعيين السيد اطراوبي محمد كمسير 

وحيد للشركة.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ونص   :27 بند رقم بند رقم 

على ماولي: تفويت الحصص
الذي ونص   :15 بند رقم بند رقم 
اطراوبي  واسين  استقالة  ماولي:  على 
اطراوبي  تعيين محمد  و  التسيير  من 

كمسيير وحيد.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
مارس   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2495.
1215I

FITARCO

OUADELLI TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO
 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،
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TIZNIT MAROC
OUADELLI TRADE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 

بوسرحان  سوق بونعمان  85222 
تيز يت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OUADELLI TRADE
غرض الشركة بإوجاز : االستيراد.

 22  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 85222 سوق بونعمان   بوسرحان  

تيز يت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد وادلي  احمد  :  222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  احمد   وادلي   السيد 
دوار اداحيا  بونعمان  85222 تيز يت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  احمد   وادلي   السيد 
دوار اداحيا  بونعمان  85222 تيز يت 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  االبتدائية بتيز يت  

2221 تحت رقم 131.
1216I

ABM MEDICAL

ABM MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ABM MEDICAL
حي املنطقة الصناعية الوفاق 1 ز قة 

2 رقم 19 مكتب رقم 23 االلفة ، 
22222، الدا البيضاء املغرب

ABM MEDICAL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الوفاق 
1 ز قة 2 رقم 19 املكتب 23 حي 

املنطقة الصناعية , االلفة  - 22322 
الدرالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.492529
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 أبريل   21 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ     ABM MEDICAL
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
 19 رقم   2 ز قة   1 اإلجتماعي الوفاق 
 , حي املنطقة الصناعية   23 املكتب 
االلفة  - 22322 الدرالبيضاء املغرب 

 تيجة ل : -منافسة
الوفاق  التصفية ب  و حدد مقر 
حي   23 املكتب   19 رقم   2 ز قة   1
املنطقة الصناعية , االلفة  - 22222 

الدرالبيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) محمد  اسامة   سقاط 
 7 شقة  الخير  تجزئة  عنوا ه)ا)  و 
 22222 طابق3 أوالد صالح النواصر 
)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
و  بوسطيلة   محمد   السيد)ة) 
عنوا ه)ا) 58 تجزئة بنيس حي الراحة  
)ة)  كمصفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.
صدوق  عبد الصمد    السيد)ة) 
 35 ز قة  الفقراء  درب  عنوا ه)ا)  و 
البيضاء  الدار   22222   49 الرقم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 17789.

1217I

موثقة

بنربيعة للحبوب و أوالده
إعالن متعدد القرارات

موثقة
36 ممر الثازي - درج أوه - الطابق 
األول ، 22282، الدار البيضاء 

املغرب
بنربيعة للحبوب و أوالده »شركة  

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 58 ز قة 

ابن بطوطة رقم 28 الطابق 3 - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.316483
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 وو يو   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  رأسمال  رفع  ماولي: 
73.222.222درهم  بمبلغ 
إلى  17.222.222درهم  من 

92.222.222درهم
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

تعدول  النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
جلب حقوق عينية للرفع من رأسمال 

الشركة
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
تعدول الحصص تطابقا مع رأسمال 

الشركة الحالي
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782242.

1218I

OUDAYA RIEGO

OUDAYA RIEGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

OUDAYA RIEGO

 DOUAR OULED EL HAJ ALI

 MIKKES ALY YACOUB FES ،

36122، FES MAROC

OUDAYA RIEGO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

الحاج علي مكس موالي يعقوب 

فاس - 36125 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62379

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2222 دجنبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الغزالي  تفويت السيد )ة) لطيفة  

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.222

1.222 حصة لفائدة  السيد )ة) املكي 

عمري بتاريخ 22 دجنبر 2222.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

مارس   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 1158.

1219I

bemultico  بيمولتيكو

GRAND PROJET DE BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

GRAND PROJET DE BTP   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي في الرقم 146 تجزئة امللوكي 
بوفكران مكناس - 52322 بوفكران 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  GRAND PROJET DE BTP
األشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة او البناء.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة امللوكي   146 السفلي في الرقم 
بوفكران   52322  - بوفكران مكناس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.242.222 درهم، مقسم كالتالي:
 12422  : السيد عبد النبي زهير  

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد النبي زهير  عنوا ه)ا)  
بوفكران  امللوكي  تجزئة   146 الرقم 

مكناس 52322 بوفكران املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد النبي زهير  عنوا ه)ا)  
بوفكران  امللوكي  تجزئة   146 الرقم 

مكناس 52322 مكناس املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2798.

1222I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

SHEVAN MA FORAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52422، الريش 

املغرب
SHEVAN MA FORAGE   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 مكرر 
شارع امبارك الغراس حي امازير 

الريش       - 52422 الريش  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2435

العام  الجمع  بمقت�سى 
 2221 ماي   22 اإلستثنائي املؤرخ في 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 
من  أي  درهم«   1.442.222« قدره 
 1.542.222« إلى  درهم«   122.222«
تقدوم حصص    : عن طريق  درهم« 

 قدوة أو عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   27 بتاريخ  بميدلت   االبتدائية 

2221 تحت رقم 1622.
1221I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

فلوندو سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

  CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

فلو دو سيرفيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 34 شارع 
طا طان إقامة سليمان أر�سي رقم 

7 - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.76627

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2218 أكتوبر   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة)  عبدهللا أكدي  تفويت السيد 

 52 أصل  من  اجتماعية  حصة   52
حصة لفائدة  السيد )ة)  رشيد  آوت 

ابراهيم بتاريخ 26  و بر 2218.

 1 أحمد أكدي  )ة)  تفويت السيد 

حصة   1 حصة اجتماعية من أصل 
لفائدة  السيد )ة) رشيد  آوت ابراهيم 

بتاريخ 26  و بر 2218.

تفويت السيد )ة) أحمد أكدي 49 

حصة اجتماعية من أصل 49 حصة 

لفائدة  السيد )ة) عبدالرحمان آوت 

ابراهيم بتاريخ 26  و بر 2218.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

فبراور   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2219 تحت رقم 965.

1222I

AJDEN MOHAMED

NOUALI FER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

AJDEN MOHAMED

 BP 1367 TAZA GARE ، 35000،

TAZA MAROC

NOUALI FER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي دوار 

ملصارة كلم 2.7 الطريق الوطنية رقم 

6 طريق فاس - 35222 تازة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4287

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 ماي 2221 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

 Transport de marchandises et

.matériaux pour compte d’autrui

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2221 تحت رقم 328.
1223I

FDBM Cabinet de conseil

TAYO TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FDBM Cabinet de conseil
 AV Ghinia Emebll El Bouami
 2Eme ETAGE N°4-Midelt ،

54350، Midelt Maroc
TAYO TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املسيرة الخضراء رقم 94 أملو ميدلت 
- 54352 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2773

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAYO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRANS
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسيرة الخضراء رقم 94 أملو ميدلت 

- 54352 ميدلت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد البكري  :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   52   : السيد رشيد اوعال 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوا ه)ا)  السيد سعيد البكري  
ميدلت  الحد  سوق  الوفاء  شارع 

54352 ميدلت املغرب.
عنوا ه)ا)  اوعال  رشيد  السيد 
 54352 ميدلت  إرمليل  الزك  شارع 

ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  السيد سعيد البكري  
ميدلت  الحد  سوق  الوفاء  شارع 

54352 ميدلت املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  بميدلت   االبتدائية 

2221 تحت رقم 151.
1224I

NOUSSAH CONSULTING

INTROSPECTUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

INTROSPECTUS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 

التجاري طريق مدوو ة املكتب رقم 
7 العمارة 4 الفداء درب السلطان - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.289279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 22 مارس  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  INTROSPECTUS الوحيد  الشريك 
درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 
املركز  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
رقم  املكتب  مدوو ة  طريق  التجاري 
 - الفداء درب السلطان   4 العمارة   7
الدار البيضاء املغرب  تيجة   22222

ل : عدم تحقيق أهداف الشركة.
املركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

رقم  املكتب  مدوو ة  طريق  التجاري 
 - الفداء درب السلطان   4 العمارة   7

22222 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الوفا  أبو  مريم   السيد)ة)  
بطوطة  ابن  ز قة   25 عنوا ه)ا) 
البيضاء  الدار   22222   4 الطابق 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
املركز   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجاري طريق مدوو ة املكتب رقم 7 

العمارة 4 الفداء درب السلطان
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2221 تحت رقم 774912.
1225I

expert comptable

OVOVITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

expert comptable
 avenue des FAR ، 2020، 44

CASABLANCA MAROC
OVOVITAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 Rue ALKORANFUL Hay
 MOHAMMADI - - 20020

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.142827

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 ماي 2221 تم رفع رأسمال 
 15.222.222« قدره  بمبلغ  الشركة 
درهم« أي من »32.222.222 درهم« 
عن طريق  درهم«   45.222.222« إلى 
الشركة  دوون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782129.
1226I

FITARCO

TOSERV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FITARCO
 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

TOSERV  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 27 تجزئة 
الوحدة   حي اليوسفية  85222 

تيز يت  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2445

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 24 دجنبر 2222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
حي اليوسفية   تجزئة الوحدة     27«
»رقم  إلى  املغرب«  تيز يت    85222
   A مجموعة  الطابق الثاني    ،   126
تيز يت    85222 املوظفين   ودادوة 

املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وناور   22 بتاريخ  االبتدائية بتيز يت  

2221 تحت رقم 29.
1227I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

ABDELLAOUI SIAP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME ETAGE RTE
 DE SEFROU FES ، 30000، FES

MAROC
 ABDELLAOUI SIAP SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار أوالد 
خليفة عين الشقف  - 32252 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القا ون   2222 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABDELLAOUI SIAP SARL AU

أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البالط  تصنيع  و  املختلفة  البناء 

واألرصفة و االستراد والتصدور..

عنوان املقر االجتماعي : دوار أوالد 

خليفة عين الشقف  - 32252 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبدالوي الحسن :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبدالوي الحسن عنوا ه)ا) 

 43 رقم  النمسا  ز قة  بيروت  شارع 

الزهور 2  32262 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدالوي الحسن عنوا ه)ا) 

 43 رقم  النمسا  ز قة  بيروت  شارع 

الزهور 2  32262 فاس املغرب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

أكتوبر   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2222 تحت رقم 2629.

1228I
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nador conseil sarl au

HAJLA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
HAJLA TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

النعمة حي اوالد ميمون رقم 34 - 
62222 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAJLA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TRANS
النقل   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

البري للبضائع لفائدة الغير
- أالشغال املختلفة.

-  استغالل املحاجر               
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  34 رقم  ميمون  اوالد  حي  النعمة 

62222 الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : اسعدي   حميد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد فؤاد مخوخي :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  السيد حميد اسعدي  
الناضور   62222 حي الفتح العروي  

املغرب.

عنوا ه)ا)  مخوخي  فؤاد  السيد 

 36 رقم  الشابي  القاسم  ابو  شارع 

62222 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  السيد حميد اسعدي  

الناضور   62222 العروي  الفتح  حي 

املغرب

عنوا ه)ا)  مخوخي  فؤاد  السيد 

 36 رقم  الشابي  القاسم  ابو  شارع 

62222 الناظور املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 1122.

1229I

STE TIB COMPT SARL AU

ORIENT CAROUBE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وز قة البخاري 

إقامة بغدادي مكتب رقم 25 ، 

62222، وجدة املغرب

ORIENT CAROUBE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 41 زاوية  

شارع محمد باالخضر و شارع 

تندوف الطابق 3 مكتب رقم 21 - 

62222 وجدة املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

27963

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم حذف   2221 وناور   22 املؤرخ في 

األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :

بيع اليات الفالحة .

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   25 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 1912.

1232I

STE CONSEIL MAROC

 CHAMAL ART
PRODUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
 CHAMAL ART PRODUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي جامع 

مزواق شارع املامون درب الحلويين 
رقم 12 تطوان 93222 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28141
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2222 13  و بر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAMAL ART PRODUCTION
غرض الشركة بإوجاز : االتصال و 

اال تاج الفني
تنظيم الحفالت و االحداث.

جامع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مزواق شارع املامون درب الحلويين 
تطوان   93222 تطوان   12 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   522   : السيد اكال عادل 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : سفيان  العبيدي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اكال عادل عنوا ه)ا) جامع 
مزواق شارع املامون درب الحلويين 

رقم 12 93222 تطوان املغرب.
السيد العبيدي سفيان عنوا ه)ا) 
حمان الفطواكي ز قة اللوزة رقم 38 

93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اكال عادل عنوا ه)ا) جامع 
مزواق شارع املامون درب الحلويين 

رقم 12 93222 تطوان املغرب
السيد العبيدي سفيان عنوا ه)ا) 
حمان الفطواكي ز قة اللوزة رقم 38 

93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
26  و بر  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2222 تحت رقم 6264.

1231I

STE TIB COMPT SARL AU

CAROUBE DISTRIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وز قة البخاري 

إقامة بغدادي مكتب رقم 25 ، 
62222، وجدة املغرب

CAROUBE DISTRIB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 41 زاوية  
شارع محمد باالخضر و شارع 

تندوف الطابق 3 مكتب رقم 21 - 
62222 وجدة املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
27963

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم حذف   2221 وناور   22 املؤرخ في 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
بيع اليات الفالحة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 1912.

1232I
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SAGASUD

 OMAR OUBELLA OMAR
CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
 OMAR OUBELLA OMAR CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
شريف الرا�سي رقم 85 الحي 

الحجري العيون - 72222 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OMAR OUBELLA OMAR CAR
اوجار   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شريف الرا�سي رقم 85 الحي الحجري 

العيون - 72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : اوبال  عمر  عمر  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 122222  : السيد عمر عمر اوبال 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  اوبال  عمر  عمر  السيد 
فيال  بو اصر  جبل  ز قة  املسيرة  حي 

رقم 41 73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  اوبال  عمر  عمر  السيد 
فيال  بو اصر  جبل  ز قة  املسيرة  حي 

رقم  73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2221 تحت رقم 1642/2221.
1233I

COMPTAFFAIRES

AMEUBLEMENT KAOUTAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 AMEUBLEMENT KAOUTAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : ز قة سال 
رقم 517 الحرية - 28822 املحمدوة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3913

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2222 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 
 AMEUBLEMENT KAOUTAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجتماعي ز قة سال رقم 517 الحرية 
املغرب  تيجة  املحمدوة   28822  -

لصعوبة في تحقيق هدف الشركة.
و عين:

و  جادي  كريمة   السيد)ة) 
س  بلوك  السعادة  دار  عنوا ه)ا) 

املغرب  املحمدوة   28822  33 رقم 
كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 21 مارس 2221 وفي ز قة سال 
28822 املحمدوة   - 517 الحرية  رقم 

املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية باملحمدوة  بتاريخ 22 وو يو 

2221 تحت رقم 1295.
1234I

SAGASUD

AOUACH YOUSSEF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
AOUACH YOUSSEF شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الوكالة 1 
بلوك ف رقم 752 العيون - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AOUACH YOUSSEF
غرض الشركة بإوجاز : بيع و شراء 
و تخزين و توزيع جميع أ واع الخشب 

و خشب الكاليبتوس .
عنوان املقر االجتماعي : الوكالة 1 
 72222  - العيون   752 بلوك ف رقم 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : عواش  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122222  : السيد محمد عواش   

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  عواش  محمد  السيد 

شارع عبد العزيز بن ادريس رقم 216 

املر�سى 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  عواش  محمد  السيد 

شارع عبد العزيز بن ادريس رقم 216 

املر�سى 72222 العيون املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

ماي   27 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2221 تحت رقم 1625/21.

1235I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE AMH PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

STE AMH PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي 

سعيد الدراركة اكادور - 82222 

اكادور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

47681
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMH PROMO
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - اكادور  الدراركة  سعيد  سيدي 

82222 اكادور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
السيد الطيب املسعودي :  1.592 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد حسن املسعودي :  1.592 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
املسعودي  محند  موالي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.592   :

للحصة .
 1.592   : السيد احمد املسعودي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة حفصة املسعودي :  796 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 797   : املسعودي  زينة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة فاضمة املسعودي :  797 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1.252   : عزيز  صفية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املسعودي  الطيب  السيد 
بلوك  سعيد  سيدي  حي  عنوا ه)ا) 
اكادور   82222 اكادور  الدراركة  ب 

املغرب.
السيد حسن املسعودي عنوا ه)ا) 
اكادور  الدراركة  سعيد  سيدي  حي 

82222 اكادور املغرب.
املسعودي  محند  موالي  السيد 
عنوا ه)ا) حي سيدي سعيد الدراركة 

اكادور 82222 اكادور املغرب.
السيد احمد املسعودي عنوا ه)ا) 
 275 حي سيدي سعيد بلوك ب رقم 
اكادور   82222 اكادور  الدراركة 

املغرب.
املسعودي  حفصة  السيدة 
عنوا ه)ا) بلوك ا ز قة 24 رقم 32 حي 
اوت   86152 اوت ملول  الدهب  واد 

ملول املغرب.
السيدة زينة املسعودي عنوا ه)ا) 
فرنسا 59112 مادلين فرنسا فرنسا.

املسعودي  فاضمة  السيدة 
حي   24 رقم   12 بلوك  عنوا ه)ا) 
اكادور   82222 سيدي محمد اكادور 

املغرب.
عنوا ه)ا)  عزيز  صفية  السيدة 
اكادور  الدراركة  سعيد  سيدي  حي 

82222 اكادور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املسعودي  الطيب  السيد 
بلوك  سعيد  سيدي  حي  عنوا ه)ا) 
اكادور   82222 اكادور  الدراركة  ب 

املغرب
املسعودي  عائشة  السيدة 
رقم   21 حي تيليال الفرابي  عنوا ه)ا) 
اكادور   82222 اكادور  تيكوين   28

املغرب
السلواني  حفصة  السيدة 
حي   11 اقامة النخيل رقم  عنوا ه)ا) 
اكادور   82222 سيدي محمد اكادور 

املغرب
السيد الحسن اصوك عنوا ه)ا) 
حي تالبرجت   97 ز قة االدري�سي رقم 

اكادور 82222 اكادور املغرب
السيد الحسين اعراب عنوا ه)ا) 
بلوك 1 رقم 5 حي اوبيروك اوت ملول 

86152 اوت ملول املغرب
املسعودي  الطيب  موالي  السيد 
عنوا ه)ا) حي سيدي سعيد الدراركة 

اكادور 82222 اكادور املغرب
املسعودي  محمد  موالي  السيد 
رقم  سعيد  سيدي  حي  عنوا ه)ا) 
اكادور   82222 الدراركة اكادور   127

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   21 بتاريخ  باكادور   التجارية 
2221 تحت رقم 99947.

1236I

B.& B. COMPTA

PHARMACIE AL BADIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

B.& B. COMPTA
36 شارع الكفاح الطابق 3 رقم 3 حي 
بوهالل بلوك AO ح ي م الرباط ، 

12152، الرباط املغرب
PHARMACIE AL BADIL  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 بلوك 
3 إقامة البدول لإلعمارتجزئة 4 

عين عتيق تمارة  13 بلوك 3 إقامة 
البدول لإلعمارتجزئة 4 عين عتيق 

تمارة  12222 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133267

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PHARMACIE AL BADIL
غرض الشركة بإوجاز : صيدلية .

13 بلوك  عنوان املقر االجتماعي : 
4 عين  3 إقامة البدول لإلعمارتجزئة 
عتيق تمارة  13 بلوك 3 إقامة البدول 
تمارة   عتيق  عين   4 لإلعمارتجزئة 

12222 تمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

العسراوي  إ تصار  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العسراوي  إ تصار  السيدة 
إقامة رياض املجد عمارة  عنوا ه)ا) 
يعقوب  الفتح  حي   2 الشقة   9
الرباط   12152 املنصورالرباط  

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العسراوي  إ تصار  السيدة 
إقامة رياض املجد عمارة  عنوا ه)ا) 
يعقوب  الفتح  حي   2 الشقة   9
الرباط   12152 املنصورالرباط  

املغرب 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2221 تحت رقم 5815.
1237I

nador conseil sarl au

AMJAD LOCATION
إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
AMJAD LOCATION »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
املسيرة حي لعرا�سي الناظور - 

62222 الناظور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.12697

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 مارس   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

تغيير اسم الشركة 
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

تحويل املقر االجتماعي للشركة
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
الدون  كمال  السيد  استقالة  قبول 
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املرابط من منصب تسيير الشركة و 
تعيين السيد خالد عمي مسيرا جدود
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
 RENT A CAR : االسم الحالي للشركة

LIDE CARS2221
بند رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
املطار  :حي  للشركة  االجتماعي  املقر 
اقامة رقم 2 الطابق األر�سي الناظور

على  ونص  الذي   :13 رقم  بند 
تسير الشركة من قبل السيد  ماولي: 

خالد عمي 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 25 أبريل 

2221 تحت رقم 666.
1238I

موثقة

PRORAHMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

موثقة
72, ز قة ليبورن زاوية شارع املقاومة 
وشارع و محمد السادس ، 22522، 

الدارالبيظاء املغرب
PRORAHMANE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

االدارالبيضاء شارع يعقوب 
املنصورحى السالم اقامة املنصور 
العمارة 15 الرقم 2  الدار البيظاء 

22222 الدار البيظاء املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.128223

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2221 تم اإلعالم  27 أبريل  املؤرخ في 
و  لحري�سي  لظيفة  الشريك  بوفاة 
 لرسم 

ً
توزيع حصصه على الورثة تبعا

 2222 فبراور   12 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

ميمى  شكيب   السيد  السيد)ة) 
لحلو  ،  6.995,34 حصة .

السيد)ة) السيد أمين ميمى لحلو  
،  5.602,34 حصة .

ميمى  أمال  السيدة  السيد)ة) 
لحلو  ،  2.801,16 حصة .

ميمى  شادوة  السيدة  السيد)ة) 
لحلو  ،  2.801,16 حصة .

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 779379.
1239I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

MED TRAFIC ADUANA
إعالن متعدد القرارات

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
MED TRAFIC ADUANA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: وجدة، 

الطابق الثاني، زاوية شارع الفتواكي 
و ز قة الفوازيي رقم 5 - - وجدة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 فبراور   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
 FLORES تفويت جميع أسهم السيد
VIVAS JAVIER أي 622 سهم لصالح 

السيد رشيد بنيحيى بقيمة 62.222 
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
 FLORES VIVAS JAVIER استقالة 
النظام  بموجب  للشركة  كمسير 

األسا�سي و إبراء ذمة كاملة ونهائية 
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
لشركة  القا وني:  الشكل  تحويل 
ذات مسؤولية وحيدة ذات الشريك 

الوحيد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

طبقا للبند 1 من النظام األسا�سي
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

طبقا للبند 6 من النظام األسا�سي

على  ونص  الذي   :16 رقم  بند 
النظام  من   16 للبند  طبقا  ماولي: 

األسا�سي
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
فبراور   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 683.

1242I

nador conseil sarl au

 ATLANTIC MONOCAPAS
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
 ATLANTIC MONOCAPAS

MAROC  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املطاراولو 25 القطعة 99  - 62222 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها :  
 ATLANTIC MONOCAPAS

. MAROC
- استيراد   : غرض الشركة بإوجاز 
وبيع مواد البناء ) االسمنت الالصق ، 

مو وكابا، الطالء ، املالط…)..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 62222 -  99 25 القطعة  املطاراولو 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد سعيد فضالوي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد فضالوي عنوا ه)ا) 

حي لعرا�سي ز قة 79 رقم 28 62222 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد فضالوي  عنوا ه)ا) 

حي لعرا�سي ز قة 79 رقم 28 62222 

الناظور املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 1123.

1241I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

AR PROJET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 57 ، 90000، TANGER

املغرب

AR PROJET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 Les وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة

quatre temps، بلوك س، شارع 

عبد هللا كنون، شارع اليمن، الطابق 

الثالث، رقم 78، - 92222 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.76931

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2221 أبريل   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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)ة)  دى مصطفى  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   122
 AR )ة)  السيد  لفائدة   حصة   122
أبريل   19 بتاريخ   GROUPE SARL

.2221
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
ماي   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 4879.
1242I

STE FIDUCONFIANCE

 BOUDERNEG INDUSTRIE
PLUS

إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
  BOUDERNEG INDUSTRIE PLUS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: قطعة 

372 تجزئة النماء املنطقة 
الصناعية بنسودة فاس  - 32222 

فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.19473

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   26 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
 222,  22 من  الشركة  راسمال  رفع 
222 28  درهم الى  22 ,222 722 28 

درهم 
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
 22 من  الشركة  راسمال  ا خفاض 
,222 722 28 درهم إلى 22 ,222 222 

12درهم 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
ونص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 
 22 الشركة من  رفع راسمال  ماولي: 
,222 222 28 درهم الى 22 ,222 722 
28 درهم وا خفاض راسمال الشركة 
 22 درهم إلى   28  722  222,  22 من 

,222 222 12 درهم 

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 22 ماي 2221 

تحت رقم 2451.
1243I

FIDU.PRO CONSULTING

AOUIDAT IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و ز قة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

2، الدار البيضاء املغرب
AOUIDAT IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع اميل زوال و ز قة غيثل 
الطابق11 رقم 29 الدار البيضاء  - 

2222 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

494451
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AOUIDAT IMPORT
غرض الشركة بإوجاز : تاجر.

ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوان 
غيثل  ز قة  و  زوال  اميل  شارع 
 - الدار البيضاء    29 رقم  الطابق11 

2222 الدار البيضاء  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : اعويدات   طارق  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
  : الدون اعويدات   السيد صالح 
522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
 522  : اعويدات   طارق  السيد 

بقيمة 122 درهم.
 : الدون اعويدات   السيد صالح 

522 بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طارق اعويدات  عنوا ه)ا)  
شارع العو ية تجزئة الطلحاوي ز قة 
وجدة    2222 وجدة    31 رقم   6 ج 

املغرب.
اعويدات   الدون  صالح  السيد 
ز قة  الكبير  الحزام  شارع  عنوا ه)ا) 
الطابق   292 5 تجزئة املوحدون رقم 
2 ح م البيضاء  2222 الدار البيضاء  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طارق اعويدات  عنوا ه)ا)  
شارع العو ية تجزئة الطلحاوي ز قة 
وجدة    2222 وجدة    31 رقم   6 ج 

املغرب
اعويدات   الدون  صالح  السيد 
ز قة  الكبير  الحزام  شارع  عنوا ه)ا) 
الطابق   292 5 تجزئة املوحدون رقم 
2 ح م البيضاء  2222 الدار البيضاء  

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
1244I

FIDU.PRO CONSULTING

 ADRIA
 BUSNESS&TECHNOLOGY

AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و ز قة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

2، الدار البيضاء املغرب
 ADRIA

 BUSNESS&TECHNOLOGY
AFRICA  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع مرس السلطان ز قة زرهون 

الطابق 3 ماريسال الدار البيضاء 

املغرب - 2222 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 21 أبريل 2221 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

السلطان  مرس  شارع  »ملتقى  من 
ماريسال   3 الطابق  زرهون  ز قة 

الدار   2222  - املغرب  الدار البيضاء 

البيضاء املغرب« إلى » شور 26 مكتب 

الدارالبيضاء  منتزه  222  يرشور 

الدارالبيضاء    2222  - املغرب 

املغرب«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781228.

1245I

FIDU.PRO CONSULTING

FABRA CONTROLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع اميل زوال و ز قة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

2، الدار البيضاء املغرب

FABRA CONTROLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع اميل زوال ز قة رثيل طابق 11 

الرقم 29 الدارالبيضاء املغرب - 222 

الدارالبيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2222 شتنبر   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) احمد منير هابرة  

522 حصة اجتماعية من أصل 522 

ووسف  )ة)   السيد  لفائدة   حصة 

فار�سي بتاريخ 12 شتنبر 2222.
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باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781211.
1246I

FIDU.PRO CONSULTING

ART KIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و ز قة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

2، الدار البيضاء املغرب
ART KIT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

36 تجزئة واسين حي ليساسفة  
الدارالبيضاء املغرب - 2222 

الدارالبيضاء  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  تم   2221 أبريل   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»922.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 
أو  حصص  قدوة  تقدوم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781229.
1247I

FIDU.PRO CONSULTING

ENERGIE CONSEIL MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و ز قة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

2، الدار البيضاء املغرب
 ENERGIE CONSEIL MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شارع عبد املومن ز قة سومية اقامة 
شهرزاد رقم 3 الطابق 4 الرقم 22 

النخيل  الدارالبيضاء املغرب - 
2222 الدارالبيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2221 مارس   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اكين   عزيز    )ة)  السيد  تفويت 
522 حصة اجتماعية من أصل 522 
حصة لفائدة  السيد )ة) عبد املالك 

بوسنة  بتاريخ 29 مارس 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781212.
1248I

afaqconseil

AFRIQUE VOLAILLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AFRIQUE VOLAILLE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي سيدي غا م  رقم 91 
مراكش - 42222 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82341
الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2221 ماي   22 في  املؤرخ  الوحيد 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 
من  أي  درهم«   1.922.222« قدره 
 2.222.222« إلى  درهم«   122.222«
إدماج احتياطي    : درهم« عن طريق 
رأس  في  إصدار  عالوات  أو  أرباح  أو 

املال.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124642.
1249I

afaqconseil

 TOURISME PROMO
INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 TOURISME PROMO INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 28 
الطابق 3 اقامة اسماء41 ز قة 

الشيخ رابح جليز - 42222 مراكش 
مغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.87591
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 ماي 2221 تم رفع رأسمال 
 2.922.222« قدره  بمبلغ  الشركة 
درهم«   122.222« من  أي  درهم« 
  : عن طريق  درهم«   3.222.222« إلى 
أرباح أو عالوات  أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124666.
1252I

afaqconseil

 AFRICHATE DAR EL
KETTANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 AFRICHATE DAR EL KETTANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�سي تجزئة االزدهار 2-87 - 

42222 مراكش مغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92845

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  تم   2221 ماي   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»422.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124612.
1251I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE SEHABI
IRRIGATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE SEHABI IRRIGATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

جدودالخنك  - 52222 الرشيدوة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14183
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   22 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  SOCIETE SEHABI IRRIGATION
درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 
قصر  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
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الرشيدوة   52222  - جدودالخنك  
املغرب  تيجة ل : ازمة.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الرشيدوة   52222  - الخنك   جدود 

املغرب. 
و عين:

و  سحابي  مروان    السيد)ة) 
قاطن في حي تركا القدومة  عنوا ه)ا) 
املغرب  الرشيدوة   52222   82 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم  272.
1252I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE EL AZZIOUI
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE EL AZZIOUI

TRANSPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

موالي براهيم ارب سباح زيز ارفود  - 
52222 الرشيدوة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8495
العام  الجمع  بمقت�سى 
اإلستثنائي املؤرخ في 23 وو يو 2221 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 SOCIETE EL AZZIOUI املحدودة 
رأسمالها  مبلغ    TRANSPORT
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
ارب  براهيم  موالي  قصر  اإلجتماعي 
52222 الرشيدوة  سباح زيز ارفود  - 

املغرب  تيجة ل : ازمة.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
موالي براهيم ارب سباح زيز ارفود  - 

52222 الرشيدوة املغرب. 
و عين:

و  العزوي   حسن    السيد)ة) 
عنوا ه)ا) حي السالم رقم 454 ارفود 
كمصفي  املغرب  الرشيدوة   52222

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 269.
1253I

KHOUYI BADIA

شركة نسيم الزهور ش.م.ع.
إعالن متعدد القرارات

األستاذة هدى العلوي املحمدي
موثقة

ز قة أبو الحسن املر وني إقامة أميرة 
2 الشقة 1 )م.ج.)- مكناس

تفويت حصص في شركة املد ية 
العقارية 

شركة »نسيم الزهور«-) ش.م.ع.)
رأسمالها :  12.822.222  درهم

املقر االجتماعي : بمكناس-ساحة 
الدكتور GIGUET املدونة الجدودة

الجمع  محضر  1-بمقت�سى   
التوثيقي  العقد  و  االستثنائي  العام 
املحرر بدووان األستاذة هدى العلوي 
بتاريخ  بمكناس  موثقة  املحمدي، 
جميع  تفويت  تم   ،19.25.2221
عبد  السادة  وملكها  التي  الحصص 
عبد  محمد الصماكي،  بناني،  العالي 
أسماء  السيدة  و  البكري  العزيز 
السادة  لفائدة  الشركة  في  الفاروقي 
رشيد  أبوشيبة،   العربي  محمد 
السيدة  و  ميري  شفيق  الرفاعي، 

سومية حميوي.
الشركة  تصبح حصص  بذلك  و 

مقسمة كالتالي:
للسيدة سومية  حميوي..43.222 

حصة
للسيد محمد العربي أبوشيبة..... 

32.422 حصة
- للسيد رشيد الرفاعي..... 27.222 

حصة
 5.422 للسيد شفيق ميري......   -

حصة
السادة  إلى  الشركة  تسيير  أسند 
رشيد  أبوشيبة،   العربي  محمد 
السيدة  و  ميري  شفيق  الرفاعي، 

سومية حميوي.
بالسجل  القا وني  اإلوداع  تم 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  التجاري 
بتاريخ  بمكناس،  التجارية 

27.26.2221 تحت عدد 2161.   
1254I

KHOUYI BADIA

 STE SOZMA TRAVAUX
SARL

إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
 MEKNES MEKNES، 50000،

MEKNES املغرب
  STE SOZMA TRAVAUX SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مجموعة  
5 ، رقم 17 قرطبة - 52222 مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.44679

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2221 أبريل   17 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :1- رقم  قرار 
اإلغالق النهائي للتصفية و  ماولي: - 
 SOZMA جميع أنشطة شركة  إنهاء 
اإلبراء  إعطاء    - TRAVAUX SARL
الدون  صالح  للسيد  للمصفي 

بوسحابة.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ونص على ماولي:

إنهاء  و  للتصفية  النهائي  اإلغالق 
 SOZMA شركة  أنشطة  جميع 

اإلبراء  إعطاء    - TRAVAUX SARL
الدون  صالح  للسيد  للمصفي 

بوسحابة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 186.
1255I

transparence fiscale

HYPER GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
HYPER GARDIENNAGE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة جبا 
عوام رقم 35 الطابق 1  رجس د 
طريق صفرو - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYPER GARDIENNAGE
غرض الشركة بإوجاز : أمن املباني 

العامة أو الخاصة
عنوان املقر االجتماعي : ز قة جبا 
د  1  رجس  الطابق   35 رقم  عوام 
طريق صفرو - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:
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الدون  جمال  لشقر  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الدون  جمال  لشقر  السيد 
عنوا ه)ا) تجزئة الريحان 2 عمارة 12 
رقم 195 طريق صفرو 32222 فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدون  جمال  لشقر  السيد 
عنوا ه)ا) تجزئة الريحان 2 عمارة 12 
رقم 195 طريق صفرو 32222 فاس 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 24 ماي 2221 

تحت رقم 2489.
1256I

fiduhaouz

 GLOB   AND DOUGLAS
REALTY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduhaouz
 Boulevard Allal El Fassi,

 residence Jawhara, appartement
Marrakech ، 40000 ,5، مراكش 

املغرب
 GLOB   AND DOUGLAS REALTY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عالل 
الفا�سي املجمع السكني راتما العمارة 

89 الطابق االول الشقة رقم 5  
مراكش 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
   GLOB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AND DOUGLAS REALTY
قطاع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الترويج  و  السياحي  الخدمات 

السياحي.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
راتما  السكني  املجمع  الفا�سي  عالل 
العمارة 89 الطابق االول الشقة رقم 

5  مراكش 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : السيد جالل ابن الكحلة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد  بيل بنحيون :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الكحلة  ابن  جالل  السيد 
عمارة  الحسنية  تجزئة  عنوا ه)ا) 
 42222 كليز   2 اقامة   2 ماجدة 

مراكش املغرب.
عنوا ه)ا)  بنحيون  السيد  بيل 
الشرف    حي   9 رقم   ,129 بلوك 

82222 اكادور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  بنحيون  السيد  بيل 
الشرف    حي   9 رقم   ,129 بلوك 

82222 اكادور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 124341.
1257I

(ALBRI (SARL

ALBRI (SARL(
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALBRI SARL
شارع واذي الذهب ، 22452، 

الدارالبيضاء املغرب
)ALBRI (SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع  
واذي الذهب رقم 116 جميلة 5 - 

22452 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524361
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALBRI (SARL(
تاجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الشبه  املستلزمات  و  منتجات 

صيدال ية و تكنولوجيا املعلومات.
شارع    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  5 جميلة   116 رقم  الذهب  واذي 

22452 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ضبشين  زوجة  ستينو  السيدة 
إملين أودري جوليت عنوا ه)ا) شارع  
 5 جميلة  رقم122  الذهب  واذي 

22452 الدارالبيضاء املغرب.
السيد ضبشين واسين عنوا ه)ا) 
واذي الذهب رقم122 جميلة  شارع  

5 22452 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ضبشين  زوجة  ستينو  السيدة 
إملين أودري جوليت عنوا ه)ا) شارع  
 5 جميلة  رقم122  الذهب  واذي 

22452 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

1258I

PF EXPERTS

TRUE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
32 ز قة ابن عطية, عمارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب
TRUE CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة فاس 

الطابق االول رقم 4 شارع االمير 
موالي عبد هللا مراكش - 42222 

مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRUE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CONSULTING
مركز   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اتصال.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
فاس الطابق االول رقم 4 شارع االمير 
 42222  - مراكش  هللا  عبد  موالي 

مراكش  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيدة امل بولصضال 

حصة بقيمة 12 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيدة امل بولصضال عنوا ه)ا) 
 92 رقم  البومبة  درب  دكالة  باب 

مراكش 42222 مراكش  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة امل بولصضال عنوا ه)ا) 
 92 رقم  البومبة  درب  دكالة  باب 

مراكش 42222 مراكش  املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124861.
1259I

B3Z CONSULTING

ACHRO BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B3Z CONSULTING
 CITE COMMUNAL BLOC 2

 N°123 HAY HASSANI ، 20250،
CASABLANCA MAROC

ACHRO BTP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 
الزرقطوني الطابق 9 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525555
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACHRO BTP
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الطالء،  املد ية،  الهندسة  البناء، 
املتعلقة  األشغال  كل  و  النجارة 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالبناء 

و األشغال العمومية.
 265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : العوني  رشيدة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : السبتي  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة رشيدة العوني عنوا ه)ا) 
األلفة   5 شقة   146 عمارة  الزبير 

22222 الدار البيضاء املغرب.
السيد رضوان السبتي عنوا ه)ا) 
سكتور  مطاع  ارالد  رياض  تجزئة 
  7 شقة   6 عمارة  أكسيس  إقامة   1

12222 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رشيدة العوني عنوا ه)ا) 
األلفة   5 شقة   146 عمارة  الزبير 

22222 الدار البيضاء املغرب
السيد رضوان السبتي عنوا ه)ا) 
سكتور  مطاع  ارالد  رياض  تجزئة 
  7 شقة   6 عمارة  أكسيس  إقامة   1

12222 تمارة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم -.
1262I

BOOK FISCAL
 45, rue Abdelkader Mouftakar
 ex Clémenceau, 2°ét. appt. 4 ،

20250، Casablanca Maroc

FLLEXYPUR
 شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 332 
شارع ابراهيم روداني الطابق 5 

الشقة 21 إقامة الريحان املعاريف، 
الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2222 23  و بر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FLLEXYPUR
تصنيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
ووريثان  البولي  اسفنج  وتوزيع 

واملراتب ومستلزمات الفراش. 
واملنتجات  الخام  املواد  استيراد 
 صف املصنعة أو النهائية التي تدخل 
في تكوين املنتجات املصنعة من قبل 

الشركة. 
االستغالل بجميع الوسائل لجميع 
والصلبة  املر ة  الرغوة  إ تاج  ورش 
في  املستخدمة  املنتجات  وجميع 
والتجارة،  التأثيث،  مواد  تكوين 
تصدور،   ، )استيراد  وجميع أشكالها 
شراء، بيع، تمثيل، عمولة، إرسالية، 
إلخ ... ) من املواد واملنتجات املذكورة، 
الحصول،  أو  أخذ،  أو  البحث،  أو 
أو  التنازل،  أو  البيع،  أو  الشراء،  أو 

االمتياز.
استخدام جميع براءات االختراع 

والتراخيص والعالمات التجارية.
إعادة تدوير جميع أ واع النفاوات 
املتولدة أو املرتبطة بنشاط الشركة.

 332  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق  روداني  ابراهيم  شارع 
إقامة الريحان املعاريف،   21 الشقة 
22222 الدارالبيضاء   الدارالبيضاء - 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد عثمان العشاب 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثمان العشاب عنوا ه)ا) 
تجزئة الكتيبة حي مفتاح الخير   37

22162 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان العشاب عنوا ه)ا) 
تجزئة الكتيبة حي مفتاح الخير   37

22162 اسفي املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجنبر 2222 تحت رقم 31612.
1261I

شركة ابهوش للخدمات

MED FISH LAAYOUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب
MED FISH LAAYOUNE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدونة 
الوحدة بلوك C رقم 1252  - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MED  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FISH LAAYOUNE
تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
البحر  منتجات  وبيع  السمك.شراء 
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بالتقسيط والجملة. تسويق املنتجات 
واملجمدة  واملبردة  الطازجة  البحرية 
وزيت  واملحار  والقشريات  واملعلبة 
البحرية  املنتجات   وجميع  السمك 
األخرى في السوق الوطنية والدولية..

مدونة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة بلوك C رقم 1252  - 72222 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : جبور  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد جبور عنوا ه)ا) حي 
ز قة جبل العيا�سي   21 خط الرملة 

رقم 46  72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد جبور عنوا ه)ا) حي 
ز قة جبل العيا�سي   21 خط الرملة 

رقم 46 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1727/2221.
1262I

Bureau de La competences consultation

 EL GUERRAHI
TRANSPORTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03
 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

72222، العيون املغرب
 EL GUERRAHI TRANSPORTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مشروع 

مدونة 25 مارس رقم  ي 1214 

العيون  - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GUERRAHI TRANSPORTS

:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

واالوراد  االشخاص  و قل  البضائع 
الطرق  عبر  النقل  والتصدور، 

الوطنية للبضائع واالشخاص لالفراد 

العامة  التجارة   ، االخرين  ولحساب 

لالفراد  الخاصة  الخدمات  وتقدوم 

والشركات، التسيير الحر ،وكل ما له 

عالقة بالنقل املحلي او الدولي.

مشروع   : عنوان املقر االجتماعي 

 1214 ي  رقم   مارس   25 مدونة 

العيون  - 72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الكرح  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  الكرح  محمد  السيد 
حي القدس تجزئة الوفاق 1522 رقم 

1247 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  الكرح  محمد  السيد 
حي القدس تجزئة الوفاق 1522 رقم 

1247  72222 العيون املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   12 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2221 تحت رقم 1775/2221.

1263I

MAIROUCHE FISC

AWAL KHOTWA
شركة التضامن

حل شركة

MAIROUCHE FISC

155 شارع محمد السادس اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 23 كلميم ، 

81222، كلميم املغرب

AWAL KHOTWA شركة 

التضامن)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

الحي التجاري الزاك - 81226 الزاك 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1289

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2221 ماي   18 في  املؤرخ 

  AWAL KHOTWA شركة التضامن 

درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

81226 الزاك   - الحي التجاري الزاك 

املغرب  تيجة ل : قرار الشركاء.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املسيرة الحي التجاري الزاك - 81226 

الزاك املغرب. 

و عين:

و  بوشما  الشفعي    السيد)ة) 

الخضراء  املسيرة  حي  عنوا ه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  الزاك   81226

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   24 بتاريخ  االبتدائية بكلميم  

2221 تحت رقم 221.

1264I

GROUPE ASMA INVEST

ASMA SIEGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

GROUPE ASMA INVEST
 129AVENUE DES FAR ANGLE
 RUE EL BRIHMI EL IDRISSI 9

 ETAGE CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ASMA SIEGE  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 129، محج 
الجيش امللكي  زاوية ز قة البرهيمي 

– الطابق السادس- مكتب رقم 22 - 
22222 الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2218 وو يو   29 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جدود  مسير 

املستري جمال كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 32 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2219 تحت رقم 724125.
1265I

AM CONSULTING

TISSUFIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
TISSUFIT  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9، 
ز قة 14، حي بوجدور،   - 22512 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525873
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TISSUFIT
تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األقمشة.
 ،9 رقم   : املقر االجتماعي  عنوان 
 22512  - حي بوجدور،     ،14 ز قة 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ووسف عضرحمي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عضرحمي  ووسف  السيد 
 ،  22 ز قة   ،  2 الحداوية  عنوا ه)ا) 
رقم 6 22462 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عضرحمي  ووسف  السيد 
 ،  22 ز قة   ،  2 الحداوية  عنوا ه)ا) 
رقم 6، 22462 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
1266I

IBK Consulting

LAMANTTE LINE
إعالن متعدد القرارات

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
LAMANTTE LINE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الخوارزمي 
3 محل رقم 6 بلوك 12 تيليال اكادور  

- - اكادور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.44937

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   31 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
للشركة  الرئي�سي  النشاط  تعدول 
التالية:النقل  األنشطة  ملمارسة 
و  للغير  للبضائع  والدولي  املحلي 

خدمات توصيل الطرود
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
سالمي  سعيد  محمد  السيد  تعيين 
عن التوزيع الدائم لنشاط   

ً
مسؤوال

النقل لصالح الغير 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم .: الذي ونص على ماولي: .
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   12 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2221 تحت رقم 122126.
1267I

afaqconseil

 BUREAU TECHNIQUE
REALISATION ET CONCEPT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 BUREAU TECHNIQUE

 REALISATION ET CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 257 الحي 
الصناعي سيدي غا م الطابق الثاني 

رقم 9 مراكش - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BUREAU TECHNIQUE  :

.REALISATION ET CONCEPT
مكتب   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الدراسة التحقيق والبحث
وإدارة  الجدولة  إدارة  في  مقاول 

املوقع وخدمات التنسيق.
عنوان املقر االجتماعي : 257 الحي 
الصناعي سيدي غا م الطابق الثاني 
مراكش   42222  - مراكش   9 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   332   : السيدة وداد رحو 

بقيمة 122 درهم للحصة .
342 حصة    : السيدة باعلي هند 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 332   : ابتسام  توبان  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  رحو  وداد  السيدة 
 28 12 عمارة  ابواب مراكش منطقة 

شقة 14 42222 مراكش املغرب.
عنوا ه)ا)  هند  باعلي  السيدة 
املشعر  شارع   27 رقم  تجزئة اسيل 

الحرام 42222 مراكش مغرب.
عنوا ه)ا)  ابتسام  توبان  السيدة 
 82 ح م امشيش تجزئة الكتبية رقم 

42222 مراكش مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  هند  باعلي  السيدة 
املشعر  شارع   27 رقم  تجزئة اسيل 

الحرام 42222 مراكش مغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2221 تحت رقم 124692.
1268I

LIVE STUDIO

LIVE STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LIVE STUDIO
 BOULEVARD MOHAMED ,357

 V ETG 5 APT 9 ESPACE A/2 ،
20450، CASABLANCA MAROC

LIVE STUDIO   شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 357  

،شارع محمد الخامس،الطابق 5، 
إقامة 9، فضاء أ/2 الدار البيضاء - 

22452 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524371

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIVE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  STUDIO
غرض الشركة بإوجاز : • تسويق، 
السمعي  املحتوى  وإنشاء  إ تاج 

البصري.
• جميع الخدمات املتعلقة بحلول 

االتصال املرئي.
تنظيم  و   الرقمي  اإلشهار   •

الحفالت.
واملؤتمرات  الندوات  تنظيم   •
والعروض وجميع الفعاليات الثقافية 

والفنية.
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• التسويق املباشر.
• استشارات الدعاوة واالتصال.

التخطيط  في  االستشارات   •
اإلعالمي.

وفني  إعالني  أي حدث  تنظيم   •
وثقافي.

والرسائل  اإلعال ات  إ تاج   •
اإلعال ية.

املرئي  املحتوى  ونشر  توزيع   •
واملسموع.

• تقدوم كافة الخدمات.
الدولة  مباني  جميع  تصميم   •

والدوكور والتخطيط.
• استيراد وتصدور وتسويق جميع 

أ واع املواد.
• اإلشراف والتنسيق لجميع أ واع 

العمل.
 ، والحصول   ، االستحواذ   •
واالستغالل   ، واالمتياز   ، والتمثيل 
لحساب الشركة   ، بجميع أشكاله   ،
االختراع  براءات  لجميع   ، الحصري 
والعالمات  التجارية  والعالمات 
سواء   ، والعمليات  والتراخيص 
املغربية أو املتعلقة بااألشياء املذكورة 

أعاله.
  357  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ،5 الخامس،الطابق  محمد  ،شارع 
 - الدار البيضاء  أ/2  9، فضاء  إقامة 

22452 الدار البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد عادل ا فريجي  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل ا فريجي عنوا ه)ا) 8، 
ز قة أغمات الحقل الطويل حي الهناء 
البيضاء   الدار   22124 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  السيد عادل ا فريجي  
الطويل  الحقل  أغمات  ز قة   ،8
الدار   22124 البيضاء  الهناء  حي 

البيضاء  املغرب
 - بتاريخ  تم اإلوداع القا وني ب-  

تحت رقم -.
1269I

LA MAROCAINE C.J

THE BEST SAVEURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J
شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عمارة بوعشيق مكتب 1 ، 23222، 
بني مالل املغرب

THE BEST SAVEURS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
عثما ية الحي االداري الطابق 3  - 

23222 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11615

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BEST SAVEURS
و  مقهى   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مطعم .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -   3 الطابق  االداري  الحي  عثما ية 

23222 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد احمد شد  :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  شد   احمد  السيد 
تجزئة اال ارة اورير  23222 بني مالل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  شد   احمد  السيد 
تجزئة اال ارة اورير  23222 بني مالل 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 11 وو يو 

2221 تحت رقم 668.
1272I

KHOUYI BADIA

BENDOUZ ELEC  SARL
إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
 MEKNES MEKNES، 50000،

MEKNES املغرب
BENDOUZ ELEC  SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الشريف اإلدري�سي رقم 235 تجزئة 
الرياض 2   - - ميدلت املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2253
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   17 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :1- رقم  قرار 

ماولي:
ملك  في  سهم   522 بيع   1- 
السيد بن دوز الحسين  لسيدة  ازرور 

سعاد  ثمن كل سهم 122 درهم 
دوز  بن  السيد   , التسيير   2-

الحسين و السيدة  ازرور سعاد   -3 
تعدول القا ون األسا�سي لشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ونص على ماولي:
ملك  في  سهم   522 بيع   1-
السيد بن دوز الحسين  لسيدة  ازرور 

سعاد  ثمن كل سهم 122 درهم 

دوز  بن  السيد   , التسيير   2-
الحسين و السيدة  ازرور سعاد  

األسا�سي  القا ون  تعدول   3- 
لشركة

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بميدلت   االبتدائية 

2221 تحت رقم 155.
1271I

comptable - lafrikh said 

 STE JAIDI MATERIAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

comptable - lafrikh said
 N° 60 rue 01 assaka Khénifra ،

25063، bejaad maroc
 STE JAIDI MATERIAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ازوماكن 

كهف النسور خنيفرة 54222 
خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JAIDI MATERIAUX SARL AU
استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

آلة الطحن - بيع مواد البناء.
ازوماكن   : عنوان املقر االجتماعي 
 54222 خنيفرة  النسور  كهف 

خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
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 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : السيد اجعيدي محمد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 8.222  : محمد  اجعيدي  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اجعيدي محمد عنوا ه)ا) 
خنيفرة   54222 املصلى   حي   52

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اجعيدي محمد عنوا ه)ا) 
خنيفرة   54222 املصلى   حي   52

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
12 وو يو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2221 تحت رقم 228.
1272I

HASSAN WAKRIM

 SARDINIERE MAROCAINE( 
- (SAMARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

HASSAN WAKRIM
72 ز قة سال الدار البيضاء، 
22222، الدار البيضاء املغرب

 SARDINIERE MAROCAINE -( 
SAMARA) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 ز قة 
محمد الفشتالي  - 22252 الدار 

البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 وناور 2221 تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
الكائن  و   SAMARA TRADING
ابن  السفير  محج   464 بالعنوان 
 22322 السوداء  الصخور  عائشة 
من  املسير  و  املغرب  البيضاء  الدار 
أولياس  حبيبة  السيد)ة)  طرف 

سعدوة أولياس.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 778668.
1273I

iso fidus

OLA BUREAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

iso fidus
حي األمال 22  رقم 42 مكتب رقم 26 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

29642، دارالبيضاء املغرب
OLA BUREAU  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األمال 
22 رقم 42 مكتب رقم 26 طابق 
الثاني تيط مليل الدارالبيضاء  - 

29642 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

526473
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OLA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BUREAU
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

متنوعة او البناء، مكاتب لتأجير.
عنوان املقر االجتماعي : حي األمال 
طابق   26 رقم  مكتب   42 رقم   22
 - الدارالبيضاء   مليل  تيط  الثاني 

29642 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 622   : وهبي  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عصام وهبي :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   122   : السيد ريان وهبي 
بقيمة 122 درهم للحصة .

122 حصة    : السيدة لينة وهبي  
بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : الكادي  زهيرة  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  وهبي  مصطفى  السيد 
رقم   4 ز اتة  مجموعة  القدس  حي 
البيضاء  البر و�سي  سيدي   288

22612 الدارالبيضاء املغرب.
السيد عصام وهبي عنوا ه)ا) حي 
 288 رقم   4 ز اتة  القدس مجموعة 
 22612 البيضاء  البر و�سي  سيدي 

الدارالبيضاء املغرب.
حي  عنوا ه)ا)  وهبي  ريان  السيد 
 288 رقم   4 ز اتة  القدس مجموعة 
 22612 البيضاء  البر و�سي  سيدي 

الدارالبيضاء املغرب.
السيدة لينة وهبي  عنوا ه)ا) حي 
 288 رقم   4 ز اتة  القدس مجموعة 
 22612 البيضاء  البر و�سي  سيدي 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  الكادي  زهيرة  السيدة 
رقم  ز اتة   مجموعة  القدس  حي 
 22612 البيضاء  البر و�سي    288

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  وهبي  مصطفى  السيد 
رقم   4 ز اتة  مجموعة  القدس  حي 
البيضاء  البر و�سي  سيدي   288

22612 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782222.
1274I

بروفكس

FOURAGE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

بروفكس
بشارع محمد الخامس اقامة البرصة 

وجدة ، 62222، وجدة املغرب

FOURAGE SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

احياء الشرق رقم 418 طريق سيدي 
وحي وجدة - 62222 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28715
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 ماي   27 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    FOURAGE SERVICES
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي تجزئة احياء الشرق 
وجدة  وحي  سيدي  طريق   418 رقم 
 : ل  املغرب  تيجة  وجدة   62222  -

نشاط ضعيف.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
احياء الشرق رقم 418 طريق سيدي 

وحي وجدة - 62222 وجدة املغرب. 
و عين:

و  داودي   خليد   السيد)ة) 
دوار البرارشة جماعة اهل  عنوا ه)ا) 
وجدة    62222 وجدة  عمالة  ا كاد 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   23 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 2262.
1275I

louardi compta

MARAZO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 ز قة عباس املسعدي مكتب 

رقم 5 املدونة الجدودة فاس ، 
32222، فاس املغرب

MARAZO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
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بنيس محمدوة رقم 4 شقة 4 زواغة 

فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARAZO

غرض الشركة بإوجاز : التجارة

االستيراد.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

4 زواغة  4 شقة  بنيس محمدوة رقم 

فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد هالل البنوني :  252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

  : مهدي  محمد  كرافص  السيد 

252 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  البنوني  هالل  السيد 

تجزئة زهرة االمل   2 الطابق   42 رقم 

2 زواغة فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  البنوني  هالل  السيد 

رقم 42 الطابق 2 تجزئة زهرة االمل 2 

زواغة فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2788.

1276I

FIDUCIAIRE 2226

ANNOUARI NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
ANNOUARI NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

22222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANNOUARI NEGOCE
بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
جميع  و  املتالشيات  الخسب  

املعامالت التجارية
البناء وكل ما وتعلق به من اشغال.
26 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد ا واري الزيتوني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ا واري الزيتوني عنوا ه)ا) 
بوسكورة  الدحامنة  اعمر  بن  اوالد 

الدارالبيضاء   22222 النواصر 
املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ا واري الزيتوني عنوا ه)ا) 
بوسكورة  الدحامنة  اعمر  بن  اوالد 
الدارالبيضاء   22222 النواصر 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
1277I

nador conseil sarl au

COPERA PROMO  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
COPERA PROMO  SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 2 
طريق الناظور ازغنغان - 62222 

الناضور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12233

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2221 مارس   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) كمال مصطفى 
حصة اجتماعية من   222 الحموتي 
)ة)  السيد  222 حصة لفائدة   أصل 
فبراور   17 بتاريخ  قرمودي   امحمد   

.2221
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 25 أبريل 

2221 تحت رقم 665.
1278I

nador conseil sarl au

NADOR QINTAI TEXTILES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية ووجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
  NADOR QINTAI TEXTILES
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 
فيصل الطابق الخامس، الشقة 

رقم 26 حي اوالد ابراهيم - 62222 
الناظور املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
ووجد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7729
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 مارس 2221 تقرر إغالق 
 NADOR QINTAI فرع تابع لشركة 
TEXTILES  تسميته - والكائن عنوا ه 
 - العالية    182 الوحدة رقم  في حي 

28822 املحمدوة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 28 أبريل 

2221 تحت رقم 724.

1279I

موثق

صونافيت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق
زاوية شارع يعقوب املنصور و ز قة 
لبنان اقامة اميطاف ب الطابق 
االول شقة رقم 2 جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
صو افيت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العراق الحي الصناعي شارع العراق 
الحي الصناعي 42222 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4135

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 أبريل   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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حا ة  و   عمر  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   898 العينين  ماء  و  الجزولي 
حصة   943 أصل  من  اجتماعية 
الجزولي  هند  )ة)  السيد  لفائدة  

بتاريخ 22 أبريل 2221.
حا ة  و  عمر  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   45 العينين  ماء  و  الجزولي 
حصة   943 أصل  من  اجتماعية 
الجزولي  ووسف  )ة)  السيد  لفائدة  

بتاريخ 22 أبريل 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
ماي   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 6472.

1282I

transparence fiscale

 FRIGO SIDI-HAMZA 
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
  FRIGO SIDI-HAMZA MAROC 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الجماعة 
القروية سيدي خيار كلم 23 طريق 

فاس  - 31222 صفرو املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3231

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2221 ماي   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املولى  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   52.222 التمو ية 
لفائدة   حصة   52.222 أصل  من 
السيد )ة) امحمد حمزاوي  بتاريخ 24 

ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   28 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2221 تحت رقم 395.

1281I

STE. S.B.R SAMADEN SARL

STE S.B.R SAMADEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE. S.B.R SAMADEN SARL
 HAY EL ANDALOUS N 74
 TIFLET ، 15400، TIFLET

MAROC
STE S.B.R SAMADEN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

اال دلس رقم 74 تيفلت - 15422  
تيفلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
138

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. S.B.R SAMADEN
غرض الشركة بإوجاز : االستراد و 

التصدور.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
  15422  - تيفلت   74 رقم  اال دلس 

تيفلت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن بوسالم عنوا ه)ا) 
  15422 تيفلت   74 حي اال دلس رقم 

تيفلت املغرب.
السيد بن دادي محمد عنوا ه)ا) 
تيفلت  الجوهرة  عين  االداري  املركز 

15422  تيفلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن بوسالم عنوا ه)ا) 
  15422 تيفلت   74 حي اال دلس رقم 

تيفلت املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   17 بتاريخ  بتيفلت   االبتدائية 

2221 تحت رقم -.
1282I

CANOCAF SARL

HARA PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
HARA PROMOTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العمران رقم 2278  - 62222 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22327
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HARA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PROMOTION
غرض الشركة بإوجاز : 1/ منعش 
 /3 العقارات  في  التجارة   /2 عقاري 

استراد و تصدور مواد البناء.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 62222  -   2278 رقم  العمران 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حموتي رشيد :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد جيمي محمد :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  رشيد  حموتي  السيد 
 62222  2278 رقم  العمران  تجزئة 

الناظور املغرب.
السيد جيمي محمد عنوا ه)ا) حي 
الناظور   62222  84 براقة  اهركاشا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  رشيد  حموتي  السيد 
 62222  2278 رقم  العمران  تجزئة 

الناظور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 وو يو 

2221 تحت رقم 1167.

1283I

MITAK CONSEIL

فوننغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

فو نغ شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 ز قة 
الحرية ، الطابق الثالث ، شقة 5  - 

22122 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
487847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وناور   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : فو نغ.
استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 
واألحذوة  والصنادل  املالبس 
ومستلزمات  والنظارات  والساعات 
الكمبيوتر والتليفو ات ومستلزماتها..

ز قة   12  : عنوان املقر االجتماعي 
 -   5 ، شقة  الطابق الثالث   ، الحرية 

22122 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد محمد بوقطيبة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : السيد محمد بوقطيبة   

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بوقطيبة عنوا ه)ا) 
درب الفقراء ز قة 42 رقم 94 22122 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بوقطيبة عنوا ه)ا) 
درب الفقراء ز قة 42 رقم 94 22122 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2221 تحت رقم 763672.
1284I

CASA COMPTES

 LA MAGHREBINE
D›OPTIQUE DISTRIBUTION

إعالن متعدد القرارات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

 LA MAGHREBINE D›OPTIQUE
DISTRIBUTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 25، ز قة 

األقحوان، )سابقا ز قة بالي) - - 

االدار ابيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.83261

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2221 وو يو   29 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

بمبلع  الشركة  راسمال  تخفيض   -

 822.222 522.222 درهم لنقله من 

درهم ملبلغ  322.222 درهم.

على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 
رفع راسمال الشركة بمبلع   - ماولي: 

 322.222 522.222 درهم لنقله من 

درهم ملبلغ 822.222 درهم.

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
- تعيين السيد محمد كميل السالوي 

حمدة كمسير جدود للشركة.

قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي:

األسا�سي  القا ون  تجدود   -

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

ونص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 

وتكون الرأسمال االجتماعي   - ماولي: 

من 8222 حصة، كلها محررة وموزعة 

محمد  -السيد  التالي:  الشكل  على 

5222 حصة  كميل السالوي حمدة: 

ديستربيسيون«  »أوبتيك  -شركة 

فاروق ذويب:  -السيد  حصة   2852

 75 السيد أ يس كمون:   - 75 حصة 

حصة.

بند رقم 43: الذي ونص على ماولي: 

- يسير الشركة ملدة غير محدودة كل 
السالوي  كميل  محمد  السيد  من 

حمدة والسيد فاروق ذويب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782862.

1285I

GMGF

STE SD DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

GMGF
ز قة البشير ابراهيمي اقامة الشرف 
ج3 الطابق الرابع شقة رقم 12 ، 
MAROC 22522، الدار البيضاء

STE SD DEVELOPMENT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي   مجمع 
ميس الصناعي رقم ب 2 أ ، الكيلو 
12 طريق كازا الجدودة ليساسفا - 

22192  الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.392383

العام  الجمع  بمقت�سى 
 2221 ماي   17 اإلستثنائي املؤرخ في 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 
من  أي  درهم«   1.922.222« قدره 
 2.222.222« إلى  درهم«   122.222«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع دوون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782698 .
1286I

AMOURI CONSULTING

SAISS CEREALES
إعالن متعدد القرارات

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
SAISS CEREALES »شركة  

املساهمة«
 LOT 61 :وعنوان مقرها االجتماعي
 QI BENSOUDA FES - 30000

فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.16591

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2217 تم اتخاذ  23 ووليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

إقرار هبة األسهم
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
 CHALLENGE  إقرار بيع أسهم شركة

INVESTISSEMENT
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

استقالة املدورين القدامى
قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 

تعيين أعضاء جدد ملجلس اإلدارة
قرار رقم 5: الذي ونص على ماولي: 

صالحيات مجلس اإلدارة
قرار رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

أسئلة أخرى
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

مدوري الشركة
بند رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

اعضاء مجلس اإلدارة
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2217 تحت رقم /2217.
1287I

TAGES CONSULTING

AGDAL CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAGES CONSULTING
 N 309 Lot. Haj Fateh 1er étage

Q. El Oulfa ، 20260، الدار 
البيضاء املغرب

AGDAL CO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شارع األمير موالي عبد اهللا و شارع 
النخلة ، العمارة 1 الطابق  4شقة 
رقم -  22215 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
526161
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في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGDAL CO
غرض الشركة بإوجاز : بيع وتوزيع 

وتصنيع وتسويق مواد البناء.
تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع األمير موالي عبد اهللا و شارع 
4شقة  الطابق    1 العمارة   ، النخلة 
رقم -  22215 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

سالوي  اآلمين  محمد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
سالوي  اآلمين  محمد  السيد 
الواد  موالين  غرابة  دوار  عنوا ه)ا) 
سطات    26222 الجنوبية   املزامزة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سالوي  اآلمين  محمد  السيد 
الواد  موالين  غرابة  دوار  عنوا ه)ا) 
سطات    26222 الجنوبية   املزامزة 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781832.
1288I

VALUE POINT PARTNERS

 V2P »    VALUE POINT    
« PARTNERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN 119

 CASABLANCA ETG 4 N°29،
20360، CASABLANCA MAROC

 V2P »    VALUE POINT    
PARTNERS » شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 
عبد املومن الطابق الثاني رقم 18  - 

22242 الدارالبيضاء  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.471629

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 15 أبريل 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق  املومن  عبد  شارع   119«
الثاني رقم 18  - 22242 الدارالبيضاء  
»119 شارع عبد املومن  إلى  املغرب« 
 22242  -   49 رقم  الطابق السابع  

الدارالبيضاء   املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781494.
1289I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE SUPPER TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  SOCIETE SUPPER TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 

1222 حي عين العاطي 1  - 52222 
الرشيدوة  املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12327
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 أبريل   24 املؤرخ في 
  SOCIETE SUPPER TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
حي   1222 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
الرشيدوة    52222  -   1 عين العاطي 

املغرب   تيجة الزمة.
و عين:

السيد)ة) عبد العزيز   العمري و 
عنوا ه)ا) رقم 1222 حي عين العاطي 
1  52222 الرشيدوة  املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  وفي   2221 أبريل   24 بتاريخ 
 52222 -   1 1222 حي عين العاطي 

الرشيدوة  املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 266.
1292I

CASA COMPTES

U.S PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

U.S PACK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أرسالن 
ز قة 1 رقم 46/44 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525185
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 مارس   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 U.S  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PACK

بيع   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
وشراء وتحويل املواد البالستيكية.

- التعبئة والتغليف.
في  و صائح  دراسة  تصميم،   -

التعبئة والتغليف.
- بيع وشراء اآلالت لتحويل املواد 

البالستيكية.
وشراء  وبيع  وتصدور  استيراد   -
االولية  واملواد  السلع  وتوزيع 

واملنتوجات.
- أشغال الطباعة.

واآلالت  املواد  وتوزيع  استيراد   -
املخصصة للقطاع الشبه صيدلي.

- بيع وشراء املنتجات الكيماوية..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
أرسالن ز قة 1 رقم 44/46 - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املهدي الخير :  752 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة سلوى بدري :  252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  الخير  املهدي  السيد 
ز قة  الرحمان  عبد  ابن  اقامة   7
دوبيني شقة 23 بلفدور 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  بدري  سلوى  السيدة 
ز قة  الرحمان  عبد  ابن  اقامة   7
دوبيني شقة 23 بلفدور 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  الخير  املهدي  السيد 
ز قة  الرحمان  عبد  ابن  اقامة   7
دوبيني شقة 23 بلفدور 22222 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782798.

1291I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE OMARI IKHWAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  SOCIETE OMARI IKHWAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : بني فوس 
رقم 125 الخنك  - 52222 الرشيدوة  

املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12443

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   15 في  املؤرخ 
  SOCIETE OMARI IKHWAN حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي بني فوس رقم 125 
املغرب   الرشيدوة    52222  - الخنك  

 تيجة الزمة.
و عين:

و  السيد)ة) عبد املجيد   عمري  
 52222 بني فوس الخنك   عنوا ه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  الرشيدوة  

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 15 أكتوبر 2222 وفي بني فوس 
رقم 125 الخنك  - 52222 الرشيدوة  

املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 267.
1292I

FIDEXIA 

PERSYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDEXIA
 300Rue Mostapha El Maâni,
 2ème étage Bureau N° 26,
 Centre-Ville, Casablanca ،

20140، Casablanca Maroc
PERSYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ز قة 6 
أكتوبر الطابق 3 العمارة 3 شارع 
املسيرة   - 22122   الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

499277
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وناور   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PERSYA
مركز   : بإوجاز  الشركة  غرض 
التنقيب  خدمات  بيع   - النداء 

املختلفة .
 6 ز قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع   3 العمارة   3 الطابق  أكتوبر 
الدار البيضاء     22122  - املسيرة   

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : فارس  خدوجة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة أميمة اميس :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خدوجة فارس عنوا ه)ا) 
ز قة مصطفى املنفلوطي الطابق رقم 
2 زاوية جون جوريس  22122  الدار 

البيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  اميس  أميمة  السيدة 
 6 عمارة   37 م س   2 تجزئة الشرف 
ش 12 األلفة  22222  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خدوجة فارس عنوا ه)ا) 
ز قة مصطفى املنفلوطي الطابق رقم 
2 زاوية جون جوريس  22122  الدار 

البيضاء املغرب
عنوا ه)ا)  اميس  أميمة  السيدة 
 6 عمارة   37 م س   2 تجزئة الشرف 
ش 12 األلفة  22222  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2221 تحت رقم 765752.
1293I

FIDACTIVE

AGA-FRIC TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

AGA-FRIC TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
171 شقة 22 شارع السعادة 2 الحي 

املحمدي  - 82222 اكادور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

47739
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
AGA-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FRIC TRANS
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
171 شقة 22 شارع السعادة 2 الحي 

املحمدي  - 82222 اكادور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 752   : عمراوي  كمال  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 125   : عمراوي  مروان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة  حليمة باهي الدون  :  125 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  عمراوي  كمال  السيد 

إقامة السعادة   22 171 شقة  عمارة 

اكادور   82222 املحمدي   الحي   2

املغرب.

السيد مروان عمراوي عنوا ه)ا) 

 PROMENADE DES PINS  25

COURBEVOIE 92400  - - فرنسا.

الدون   باهي  حليمة  السيدة  
عنوا ه)ا)  بلوك 113 رقم 131 تدارت 

82222  اكادور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  عمراوي  كمال  السيد 

إقامة السعادة   22 171 شقة  عمارة 

اكادور   82222 املحمدي   الحي   2

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   24 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2221 تحت رقم 122238.

1294I

International Juris Consulting

 SEASIDE ASSETS
 MANAGEMENT HOLDING

OFFSHORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

 Seaside Assets Management

Holding Offshore شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 شارع 
ولي العهد، محل رقم 65 - 92222 

طنجة اململكة املغربية.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83635

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2221 ماي   24 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»183 شارع ولي العهد، محل رقم 65 
- 92222 طنجة اململكة املغربية« إلى 
»  ز قة شكسبير و ز قة محمد التازي 
 92232 مرشان   ، امازو اس  فيال 

طنجة  اململكة املغربية«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5391.
1295I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 FLEURA SWEED
PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
 FLEURA SWEED PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 77ـ  ز قة 
محمد سميحة، الطابق الثامن - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524597
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FLEURA SWEED PROMOTION

غرض الشركة بإوجاز : - اإلنعاش 
العقاري 

و بيع األرا�سي العارية أو  إقتناء   -
املجهزة..

عنوان املقر االجتماعي : 77 ـ ز قة 
 - الثامن  الطابق  سميحة،  محمد 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : السيد محمد توبي 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 172   : حاميل  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد حسن حاميل :  172 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد صالح حاميل :  162 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد توبي  عنوا ه)ا) دوار 
ابن   26252 السكامنة   عياد  اوالد 

احمد املغرب.
السيد رضوان حاميل عنوا ه)ا) 
السكامنة  الثوالث  عياد  اوالد  دوار 

26252 ابن احمد املغرب.
عنوا ه)ا)  حاميل  حسن  السيد 
الهدى  حي   27 رقم  فيال   22 ز قة 

26232 برشيد املغرب.
عنوا ه)ا)  حاميل  صالح  السيد 
 26252 السكامنة  عياد  اوالد  دوار 

ابن احمد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد توبي  عنوا ه)ا) دوار 
ابن   26252 السكامنة   عياد  اوالد 

احمد املغرب
السيد رضوان حاميل عنوا ه)ا) 
السكامنة  الثوالث  عياد  اوالد  دوار 

26252 ابن احمد املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 782118.

1296I

SOLUCIA EXPERTISE

UTC MEDICAL
إعالن متعدد القرارات

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

UTC MEDICAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ب تجزئة 

عين أسردون بلوك 19 رقم 14، بني 

مالل - 23222 بني مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5845

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2221 وناور   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

إلى  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
تجزئة الشطبي 3 رقم 62 حي األطلس 

بني مالل

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

من  الراقي  الحسين  السيد  إستقالة 

منصبه كمسير للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ونص على ماولي: 

املقر  تعيين  تم   : اإلجتماعي  املقر 

اإلجتماعي للشركة في : تجزئة الشطبي 
3 رقم 62 حي األطلس بني مالل

بند رقم 17: الذي ونص على ماولي: 

وتم   : الصالحيات   - تعيين املسيروين 

تعيين السيد معاد فرحات، الساكن 
بتجزئة الشطبي 3 بلوك 12 رقم 8 بني 
 8 12 رقم  3 بلوك  مالل لوت تشاتبي 

الحامل  مغربي الجنسية،  بني مالل، 

.I217191 للبطاقة الوطنية رقم

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 27 أبريل 

2221 تحت رقم 426.

1297I

AUDINEX SARLAU

COURSEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDINEX SARLAU
شارع عبد املومن و ز قة شتيال، 
طابق 4، بامليي -، الدار البيضاء ، 

22242، الدار البيضاء املغرب
COURSEO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 15 
رقم 22 إقامات الضمان. - 22232 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

526321
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COURSEO
جميع   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
وبين  املدن  في  البري  النقل  أنشطة 

املدن.
والخدمات  والتوزيع  املراسلة   -

اللوجستيكية.
ترخيص وحيازة وتشغيل و قل   -
وبراءات  واملعرفة  العمليات  جميع 

االختراع املتعلقة بهذه األنشطة.
املتعلقة  األنشطة  جميع   -
وبيعها  العقارات  على  باالستحواذ 

وإدارتها وتسويقها..
 15 عنوان املقر االجتماعي : شارع 
 22232  - إقامات الضمان.   22 رقم 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فضالن حمزة :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
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حصة   122   : السيد راتبي طارق 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  حمزة  فضالن  السيد 
عين الشق شارع 149 رقم 37 22472 

الدار البيضاء املغرب.
عنوا ه)ا)  طارق  راتبي  السيد 
االمين  قصبة  إقامة  ليساسفة 
 11 شقة   5 عمارة   15 مجموعة 

22192 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  حمزة  فضالن  السيد 
عين الشق شارع 149 رقم 37 22472 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782226.
1298I

nador conseil sarl au

NADOR QINTAI TEXTILES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
  NADOR QINTAI TEXTILES

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
فيصل الطابق الخامس الشقة 6 
حي والد براهيم  - 62222 الناظور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7729

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2221 23 مارس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
NADOR QINTAI TEXTILES   مبلغ 
درهم وعنوان   1.222.222 رأسمالها 
فيصل  اقامة  اإلجتماعي  مقرها 
والد  حي   6 الشقة  الخامس  الطابق 
املغرب  الناظور   62222  - براهيم  

 تيجة ل : حل مبكر للشركة .
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 6 الشقة  الخامس  الطابق  فيصل 
الناظور   62222  - براهيم   حي والد 

املغرب. 
و عين:

و  الحمداوي  علي   السيد)ة) 
عنوا ه)ا) مسدوت تاوريرت بني شيكر  
62222 الناظور املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 14 أبريل 

2221 تحت رقم 757.
1299I

FISCOFISC

بيسكال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC
بيسكال شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
العالي بنشقرون إقامة مكاتب زينب 
الطابق الرابع املكتب 26 - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بيسكال.
غرض الشركة بإوجاز : مركز  داء.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكاتب  إقامة  بنشقرون  العالي  عبد 
 -  26 املكتب  الرابع  الطابق  زينب 

32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الدباغ عبدالرزاق :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالرزاق  الدباغ  السيد 
عنوا ه)ا) فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالرزاق  الدباغ  السيد 
عنوا ه)ا) فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2785.
1122I

AMINE HISSABAT

MONDIAL CONCESSION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMINE HISSABAT
 TEMARA 3479 HAY MAGHREB

 ARABI ، 12000، TEMARA
MAROC

   MONDIAL CONCESSION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 مركز 
التجاري كريم شارع عمر السالوي 
العكاري الرباط - 12222 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

152625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  MONDIAL CONCESSION

استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 ، الرياضية  املالبس  و  املعدات 

استيراد و بيع الدراجات النارية.

عنوان املقر االجتماعي : 23 مركز 

السالوي  عمر  شارع  كريم  التجاري 

الرباط   12222  - الرباط  العكاري 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بالمين  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  بالمين  ابراهيم  السيد 

قطاع 17 ز قة البرغموت ش9 اقامة 

 12222 الرباط  الرياض  حي  شروق 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  بالمين  ابراهيم  السيد 

قطاع 17 ز قة البرغموت ش9 اقامة 

 12222 الرباط  الرياض  حي  شروق 

الرباط املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   29 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2221 تحت رقم 115272.

1121I
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STILL CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس و ز قة واد 

الدهب اقامة صفاء 1 الطابق االول 
رقم 1 ، 93222، طنجة املغرب

STILL CAR  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي املنطقة 
الصناعية املجد 782 - 92222 

طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
112183

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   
تم تغيير   2221 مارس   22 املؤرخ في 
 STILL CAR« من  الشركة  تسمية 
 STYLE COIFFURE ET« إلى   «

. »ESTHETIQUE
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5254.
1122I

سموالب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
بمقت�سى عقد عرفي مبرم بالدار 
 ،2221 أبريل   19 بتاريخ  البيضاء 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدودة والتي تتوفر على الخصائص 

التالية :
اسم الشركة : »سموالب« ش.ذ.م.م.
أسست  التي  االغراض   : الهدف 

من اجلها الشركة هي :
وصباغة  والغسيل  التنظيف   -

املالبس.
- التنظيف والنظافة.

التنظيف  منتجات  وشراء  بيع   -
والغسيل.

جميع  وصيا ة  وبيع  شراء   -
بالنشاط  املتعلقة  واملواد  املعدات 

املذكور أعاله.
- اقتناء واستخدام جميع براءات 

وجميع  التصنيع  ورخص  االختراع 
العمليات املتعلقة بالنشاط املذكور 

أعاله.
 - جميع الخدمات املتعلقة باستالم

وتسليم املواد املعالجة.
- االستشارة واملساعدة في تصميم 
في  وخاصة  املشاريع  وتنفيذ  وإنشاء 
مجال التنظيف أو في مجاالت مماثلة.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
العقارية،  أو  املنقولة  أو  املد ية  أو 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 
األهداف  بجميع  أو  الشركة  بهدف 

املماثلة أو ذات الصلة.
ووم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري.
البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 
 5 رقم   6 عمارة   2 م س  اال دلس، 

بوسكورة. 
رأسمال وبلغ   : الشركة   رأسمال 
مقسم  درهم   122.222 الشركة 
درهم   122 بقيمة  حصة   1222 إلى 
للواحدة، املدفوعة واملسددة بالكامل 

كما ولي :
املهدي صادق 522 حصة.

 522 وخلف  ابن  ليلى  السيدة 
حصة. 

املجموع 1222 حصة.
تسير الشركة من   : إدارة الشركة 
طرف الشريك الوحيد السيد املهدي 

صادق ملدة غير محدودة.
السنة املالية للشركة : تبتدئ من 

فاتح وناور وتنتهي في31 ديسمبر.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
رقم  البيضاءتحت  بالدار  التجارية 
525269 من السجل التجاري بتاريخ 

2 وو يو 2221.
ملخص قصد النشر

1123I

comptacontrole

 STYLE COIFFURE ET
ESTHETIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس و ز قة واد 

الدهب اقامة صفاء 1 الطابق االول 
رقم 1 ، 93222، طنجة املغرب

 STYLE COIFFURE ET
ESTHETIQUE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 4 اقامة 
بنيس ب شارع االمام سحنون 11 - 

92222 طنجة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.112183

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   2221 مارس   22 املؤرخ في 
السيارات  »كراء  نشاط الشركة من 
بدون سائق« إلى »صالون الحالقة و 

التجميل ».
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5254.
1124I

موثق

النخيل 5
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق
زاوية شارع يعقوب املنصور و ز قة 
لبنان اقامة اميطاف ب الطابق 
االول شقة رقم 2 جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
النخيل 5 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أزلي 
رقم 12 - 42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4929
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 أبريل   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عمرالجزولي   )ة)  السيد  تفويت 
السيد  و  الجزولي   سعد  السيد  و 
حصة   1.452 الجزولي  عبد الجواد  
حصة   2.422 أصل  من  اجتماعية 

لفائدة  السيد )ة) هند الجزولي بتاريخ 

22 أبريل 2221.

عمرالجزولي   )ة)  السيد  تفويت 

السيد  و  الجزولي   سعد  السيد  و 

حصة   952 الجزولي   الجواد  عبد 

حصة   2.422 أصل  من  اجتماعية 

الجزولي  ووسف  )ة)  السيد  لفائدة  

بتاريخ 22 أبريل 2221.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

ماي   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 6468.

1125I

comptacontrole

 STYLE COIFFURE ET

ESTHETIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

comptacontrole

2 زاوية شارع فاس و ز قة واد 
الدهب اقامة صفاء 1 الطابق االول 

رقم 1 ، 93222، طنجة املغرب

 STYLE COIFFURE ET

ESTHETIQUE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناغية املجد 782 - 92222 

طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.112183

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 22 مارس 2221 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 -  782 املجد  الصناغية  »املنطقة 

إلى »4 اقامة  92222 طنجة املغرب« 

 -  11 بنيس ب شارع االمام سحنون 

92222 طنجة  املغرب«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 5254.

1126I
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COMPTAMEK

TAMAIT .M.S SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

TAMAIT .M.S SERVICE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 

18 شقة رقم 3 مرجان -2 شطر -1 

مكناس - 52222 مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TAMAIT .M.S SERVICE

خدمات   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البستنة والنظافة

أعمال مختلفة

التجارة بصفة عامة.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم 18 شقة رقم 3 مرجان -2 شطر 

-1 مكناس - 52222 مكناس  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة مليكة املسعودي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املسعودي  مليكة  السيدة 

زاوو  السكر  معمل  حي  عنوا ه)ا) 

62922 زاوو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املسعودي  مليكة  السيدة 

زاوو  السكر  معمل  حي  عنوا ه)ا) 

62922 زاوو املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   27 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2221 تحت رقم 2824.

1127I

VALUE POINT PARTNERS

NUDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

VALUE POINT PARTNERS

 BD ABDELMOUMEN 119

 CASABLANCA ETG 4 N°29،

20360، CASABLANCA MAROC

NUDE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بوركون 9 ز قة عين عودة – الطابق 

السفلي – الدار البيضاء  - 22242 

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

526221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NUDE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

شراء  غرض الشركة بإوجاز : • 

وبيع الورود بالجملة والتقسيط.

وقاعة  مقهى  استغالل   •

شاي. 

الغذائية  الوجبات  تقدوم   •

او  املكان  في عين  املشروبات  وسقي 

لألخذ.

االستيراد والتصدور.   •

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بوركون 9 ز قة عين عودة – الطابق 

 22242  - الدار البيضاء    – السفلي 

الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : العلج   السيدة شدون 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  العلج   السيدة شدون 

ز قة االجاص ا فا الدار البيضاء.   2

22372 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  العلج   السيدة شدون 

ز قة االجاص ا فا الدار البيضاء.   2

22372 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781854.

1108I

STE TIB COMPT SARL AU

EST HOME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وز قة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

25 ، 62222، وجدة املغرب

EST HOME شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

ووسف بن تاشفين رقم 25 - 62222 

وجدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27231

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 ماي 2221 تقرر حل 

EST HOME شركة ذات املسؤولية 

املحدودة مبلغ رأسمالها 52.222 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ووسف بن تاشفين رقم 25 - 62222 

وجدة املغرب  تيجة لتوقف نشاط 

الشركة.

و عين:

با ا و عنوا ه)ا)  اسية   السيد)ة) 

غابة  ز قة  املنصور  يعقوب  شارع 

معمورة رقم 34 62222 وجدة املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   2221 ماي   25 بتاريخ 

ووسف بن تاشفين رقم 25 - 62222 

وجدة املغرب.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   21 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 2215.

1129I
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

HORTI CHALLENGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

HORTI CHALLENGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اركا ة بلوك س رقم 49 اوت ملول 

ا زكان - 86352 ا زكان املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.17289

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 ماي 2221 تم  تحويل  

املقر االجتماعي الحالي للشركة من 

»تجزئة اركا ة بلوك س رقم 49 

اوت ملول ا زكان - 86352 ا زكان 

املغرب« إلى »كراج رقم 679 الحي 

الصناعي اوت ملول ا زكان - 86352 

ا زكان  املغرب«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   23 بتاريخ  االبتدائية با زكان  

2221 تحت رقم 1263.

1112I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

HORTI CHALLENGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

.Appt.N°2, 2°Etage Lot

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

HORTI CHALLENGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي كراج رقم 

679 الحي الصناعي اوت ملول ا زكان 

- 86352 ا زكان املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.17289

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 ماي 2221 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

فيتوسا تيغ  منتجات  بيع 

واألسمدة

التجارة في الفيرومو ات واملعدات 

الزراعية

توزيع البذور واألسمدة

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

وو يو   23 بتاريخ  االبتدائية با زكان  

2221 تحت رقم 1263.

1111I

BIG ACCOUNTING

INTERADAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BIG ACCOUNTING

 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B

 ،92222 ،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC

INTERADAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

حسن الشادلي بلوك ف عمارة اللقاء 

شقة 414 - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27269

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 26  و بر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    INTERADAM

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجتماعي شارع حسن الشادلي بلوك 

 92222 - 414 ف عمارة اللقاء شقة 

شركة غير   : طنجة املغرب  تيجة ل 

منتجة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

حسن الشادلي بلوك ف عمارة اللقاء 

شقة 414 - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

و  املنو�سي  بوجمعة   السيد)ة) 

عنوا ه)ا) شارع حسن الشادلي بلوك 

 92222  414 شقة  ف عمارة اللقاء 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

حسن الشادلي بلوك ف عمارة اللقاء 

شقة 414

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

دجنبر   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2222 تحت رقم 7269.

1112I

دووان املوثقة دعاء زروقي

حيمري براهيم

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

دووان املوثقة دعاء زروقي

وجدة شارع الدرفوفي رقم 36 اقامة 

كوليزي الطابق الثالث رقم 18 ، 

62222، وجدة املغرب

حيمري براهيم شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة 
تجزئة البستان رقم 296 طريق 
العو ية - 62222 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18295
الشريك  قرار  بمقت�سى 
الوحيداملؤرخ في 11 ماي 2221 تقرر 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
ذات الشريك الوحيد حيمري براهيم  
درهم   1.722.222 رأسمالها  مبلغ 
وجدة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
طريق   296 رقم  البستان  تجزئة 
املغرب  وجدة   62222  - العو ية 
 تيجة ل : بيع االصل التجاري اململوك 
 12/21/2221 في  املؤرخ  و  للشركة 

لفائدة شركة ’’ا جاد الجدودة’’.
وجدة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
طريق   296 رقم  البستان  تجزئة 

العو ية - 62222 وجدة املغرب. 
و عين:

و  حيمري  براهيم   السيد)ة)  
وجدة بني درار تجزئة بدر  عنوا ه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   62222

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
التزام املصفي السيد ابراهيم حيمري 
التصفية  و محل  الشركة   بتصفية 
وجدة تجزئة البستان رقم 296 طريق 

العو ية
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2221 تحت رقم 1994.
1113I

الناظور للحسابات

RIF HABITAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الناظور للحسابات



عدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221)الجريدة الرسمية   13186

شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمدوة بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62222، 

الناظور املغرب
RIF HABITAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمران رقم 3282 سلوان الناظور 
62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HABITAT
منعش   -  : غرض الشركة بإوجاز 

عقاري
- مقاول أعمال متنوعة أو البناء

- أعمال التجزئة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سلوان الناظور   3282 العمران رقم 

62222 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : بوبكر  الزموري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : السيدة الزموري فاطمة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  بوبكر  الزموري  السيد 
سلوان   2669 رقم  العمران  تجزئة 

62222 الناظور املغرب.
فاطمة  الزموري  السيدة 
 34 بلوك  سكتور حسان  عنوا ه)ا) 
الناظور   62222 سلوان  بوعرك 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  بوبكر  الزموري  السيد 
سلوان   2669 رقم  العمران  تجزئة 

62222 الناظور املغرب
فاطمة  الزموري  السيدة 
 34 بلوك  سكتور حسان  عنوا ه)ا) 
الناظور   62222 سلوان  بوعرك 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2221 تحت رقم 1298.
1114I

الناظور للحسابات

TRABRIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمدوة بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62222، 

الناظور املغرب
TRABRIF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

عزوزات اوالد ستوت زاوو الناظور 
62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRABRIF
-أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء وأشغال عمومية

-مقاول أعمال متنوعة أو البناء.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الناظور  زاوو  ستوت  اوالد  عزوزات 

62222 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : محمد  الراجي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  محمد  الراجي  السيد 
زاوو  ستوت  اوالد  عزوزات  دوار 

62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  محمد  الراجي  السيد 
زاوو  ستوت  اوالد  عزوزات  دوار 

62222 الناظور املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم 1121.
1115I

FIDUNEL

AZA PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNEL
57 ز قة عبد الكريم الدووري 

الطابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 
22222، الدار البيضاء املغرب

AZA PRINT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية محج 
اللة الياقوت و ز قة العرعار اقامة 
غاليس العمارة 9 الطابق 4 الشقة 
17 - 22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AZA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRINT
: تجارة كل  غرض الشركة بإوجاز 

ما وتعلق بلوازم املكاتب .
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العرعار  ز قة  و  الياقوت  اللة  محج 
 4 الطابق   9 العمارة  غاليس  اقامة 
البيضاء  الدار   22222  -  17 الشقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : امينة دو صر  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  دو صر  امينة  السيدة 
حي   3 شقة   2 بارتينون طابق   5 رقم 
الدار البيضاء   22523 املستشفيات  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  دو صر  امينة  السيدة 
حي   3 شقة   2 بارتينون طابق   5 رقم 
الدار البيضاء   22523 املستشفيات  

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
1116I

ACCURIS CONSULTING

SANFATO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCURIS CONSULTING
 ANG AV MERS SULTAN ET

 RUE EL HOUDHOUD RES LE
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 POLE 5 1ER ETG N 18 ، 20490،
CASABLANCA MAROC

SANFATO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
اللة الياقوت، الطابق 5 الشقة د  - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525229
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANFATO
شراء،   : بإوجاز  الشركة  غرض 
تجارة و توزيع  ترويج،  بيع،  استيراد، 
املواد  البضائع،  املنتوجات،  كل 
غير  أو  النهائية  املنتجات  االولية، 

النهائية و جميع أ واع املواد.
39 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 - الشقة د    5 الطابق  اللة الياقوت، 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
باهلل  املنصور  فاطيمة  السيدة 
درهم   42.222 حصة بقيمة   422   :

للحصة .
 622   : كركاف  ووسف  السيد 
حصة بقيمة 62.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
باهلل  املنصور  فاطيمة  السيدة 
حي  رواتلي  دي  ز قة   12 عنوا ه)ا) 
اليضاء  الدار   22412 الوازيس 

املغرب.
السيد ووسف كركاف عنوا ه)ا) 
الوازيس  حي  رواتلي  دي  ز قة   12

22412 الدار اليضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ووسف كركاف عنوا ه)ا) 
الوازيس  حي  رواتلي  دي  ز قة   12

22412 الدار اليضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782821.
1117I

FIDU.PRO CONSULTING

SNAI CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و ز قة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

2، الدار البيضاء املغرب
SNAI CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شارع اميل زوال وز قة غيثل الطابق 
11 رقم 29 الدارالبيضاء املغرب - 

2222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525527

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SNAI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTION
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة، البناء والتجارة.
ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع اميل زوال وز قة غيثل الطابق 
 - املغرب  الدارالبيضاء   29 رقم   11

2222 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيدة أمينة الصنيعي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 : الصنيعي  أمينة  السيدة   

122222 بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة أمينة الصنيعي عنوا ه)ا) 
 19 الرقم   2 الثاني  الحسن  شارع 

سطات 2222 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أمينة الصنيعي عنوا ه)ا) 
 19 الرقم   2 الثاني  الحسن  شارع 

سطات 2222 سطات املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
1118I

AL AGADIR

 STE IMAL SERVICES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 82222، أكادور

 STE IMAL SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 14 أ، 
شارع أ زي، حي السالم أكادور أكادور 

82222 أكادور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
47779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMAL SERVICES SARL AU

تهدف   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الشركة داخل املغرب.  

عبر  الدفع  خدمات   •

اإل تر ت.

استودوو  اتصاالت،  وكالة   •

للتصميم الجرافيك.

مصمم جرافيك.  •

جميع  ومساعدة  متابعة   •

املراحل الفنية للمشروع.

الداخلي  التصميم   •

والدوكور.

لجميع  التجاري  التمثيل   •

األجنبية وعلى  أو  الوطنية  الشركات 

التجارية  العمليات  جميع  العموم 

العقارية والغير العقارية التي  املالية، 

املباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بأهداف املشار إليها والتي من شأنها 

تطوير وتوسيع نشاط الشركة
عنوان املقر االجتماعي : رقم 14 أ، 

شارع أ زي، حي السالم أكادور أكادور 

82222 أكادور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بليل جامع :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  جامع  بليل  السيد 

أكادور 82222 أكادور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  جامع  بليل  السيد 

أكادور 82222 أكادور املغرب
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باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2221 تحت رقم 122126.

1119I

STE FIDUCONFIANCE

EBF CAR
إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
EBF CAR  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 1 

تجزئة ارسطط, طريق اوموزار, محل 
رقم 3 فاس - 32222 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.55271
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   27 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي:  
محمد  السيد  تخلي  على  املوافقة 
 C529268 عدد  ب.ت.و  فرج  طارق 
حصة اجتماعية لفائدة   2522 على 
عدد  ب.ت.و  توهتوه  زهرة  السيدة 
التخلي  عقد  بمقت�سى   G123489

املوقع في 12ماي 2221 
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
االسا�سي  القا ون  صياغة  اعادة 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :6-7 رقم  بند 
السيد  تخلي  على  املوافقة  ماولي:  
حصة   2522 محمد طارق فرج على 
زهرة  السيدة  لفائدة  اجتماعية 
توهتوه  بمقت�سى عقد التخلي املوقع 

في 12ماي 2221 
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2221 تحت رقم 2761/221.

1122I

FIDU.PRO CONSULTING

KEY CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و ز قة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

2، الدار البيضاء املغرب
KEY CONSULTING  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع اميل زوال وز قة غيثل الطابق 
11 رقم 29 الدارالبيضاء املغرب 
الدارالبيضاء 2222 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525299

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KEY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CONSULTING
مهندس   : بإوجاز  الشركة  غرض 

استشاري.
ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع اميل زوال وز قة غيثل الطابق 
املغرب  الدارالبيضاء   29 رقم   11
الدارالبيضاء   2222 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الزاهي  كوثر  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122222  : الزاهي  السيدة كوثر   
بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  الزاهي  كوثر  السيدة 
فرنسا  2222 باريس فرنسا .

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  الزاهي  كوثر  السيدة 
فرنسا  2222 باريس فرنسا 

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
1121I

ائتما ية بوعرفة

STE TRANS FG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ائتما ية بوعرفة
رقم49 ز قة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61222، بوعرفة املغرب

STE TRANS FG شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : ز قة 
تامضميت ز اقة فيجيج - 61222 

فيجيج املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2221 أبريل   22 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE TRANS FG حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
ز اقة  تامضميت  ز قة  اإلجتماعي 
املغرب  فيجيج   61222  - فيجيج 
االسواق  ولوج  لصعوبة   تيجة 

الخارجية و اسباب تقنية و مالية.
و عين:

السيد)ة) محمد  ابا ا و عنوا ه)ا) 
املغرب  فيجيج   61222 ز اقة  قصر 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
ز قة  وفي   2221 أبريل   22 بتاريخ 
 - فيجيج  ز اقة  قصر  تامضميت 

61222 فيجيج املغرب.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   17 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

2221 تحت رقم 49/2221.
1122I

ficogedek sarl au

SOFA PRINT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

SOFA PRINT SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي 
عدي املركز سيدي املخفي ازرو - 

51422 ازرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SOFA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PRINT SARL AU
غرض الشركة بإوجاز : وسيط

التصدور واالستيراد
اشغال العمل.

سيدي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - ازرو  املخفي  سيدي  املركز  عدي 

51422 ازرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.222   : محمد  لعرج  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  محمد  لعرج  السيد 
222 االطلس 2 احداف ازرو 51422 

ازرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  محمد  لعرج  السيد 
222 االطلس 2 احداف ازرو 51422 

ازرو املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   18 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2221 تحت رقم 184.

1123I

ste ovada

STE OVADA SARLAU
إعالن متعدد القرارات

ste ovada
 mezanine n°2 melk el khamar
 av tayeb guennad ، 35100،

guercif maroc
STE OVADA SARLAU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 
 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad - 35100
guercif املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1521
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   27 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :21 رقم  قرار 
تعدول النشاط املنهي للشركة  ماولي: 
الى وسيط  املختلفة    االشغال  من 

تجاري  
على  ونص  الذي   :22 رقم  قرار 
حصص  جميع  تفويت  تم  ماولي: 
إلى  خربوش   العزيز  عبد   : السيد 

السيدة : خولة اصباغي 

على  ونص  الذي   :23 رقم  قرار 
: عبد  قبول استقالة السيد  ماولي:   
من منصبه كمسير  العزيز خربوش  
خولة   : السيدة  تعيين  وتم  للشركة 
اصباغي مسيرة وحيدة  للشركة ألجل 

غير مسمى  .
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :22 رقم  بند 

ماولي:
 تعدول النشاط املنهي للشركة من 
االشغال املختلفة   الى وسيط تجاري

على  ونص  الذي   :26 رقم  بند 
حصص  جميع  تفويت  تم  ماولي: 
إلى  خربوش   العزيز  عبد   : السيد 

السيدة : خولة اصباغي
على  ونص  الذي   :12 رقم  بند 
: عبد  قبول استقالة السيد  ماولي:   
من منصبه كمسير  العزيز خربوش  
خولة   : السيدة  تعيين  وتم  للشركة 
اصباغي مسيرة وحيدة  للشركة ألجل 

غير مسمى  .
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 11 وو يو 

2221 تحت رقم 1298/2221.
1124I

CABINET JOUDY CONSEIL

جينيروس شيف
 (GENEROUS CHEF( 
 ذات العالمة التجارية

(L›AUBE CAFE & PIZZERIA( 
إعالن متعدد القرارات

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue Champigny
 3ème étage Bd Emile Zola،
20310، Casablanca Maroc

 GENEROUS( جينيروس شيف
CHEF)  ذات العالمة التجارية 
 (L›AUBE CAFE & PIZZERIA(
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 65 ز قة 
بوشعيب فراد زاوية شارع خريبكة 
إقامة املعراج محل رقم 3  - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.479225
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
عالمة  إضافة   :1 رقم  قرار 
ماولي:  على  ونص  الذي  تجارية: 
التسمية  إلى  تجارية  عالمة  إضافة 
جينيروس  لتصبح  اإلجتماعية 
ذات   (GENEROUS CHEF(شيف
 L’AUBE CAFE &(التجارية العالمة 

(PIZZERIA
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
التسمية اإلجتماعية:   :3 بند رقم 
جينيروس  ماولي:  على  ونص  الذي 
ذات   (GENEROUS CHEF( شيف 
 L’AUBE CAFE &( العالمة التجارية 

(PIZZERIA
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782281.
1125I

COFISCOM

VI2C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

VI2C شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
ز قة 22 غشت وشارع موالي عبد 
هللا الطابق الثالث الشقة رقم 6 - 

63322 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7835
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.VI2C : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

-مركز   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االتصال

-تقدوم الخدمات في الخارج.

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عبد  موالي  وشارع  غشت   22 ز قة 

 -  6 الشقة رقم  الثالث  الطابق  هللا 

63322 بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 622   : طارق  اوقدورن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : برينو   اليكسندر  فالي  السيد 

222 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

.

  : السيد فالي جوليان اوميل كاي 

222 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اوقدورن طارق عنوا ه)ا) 

 112 شقة   29 عمارة  كريم  اقامة 

12242 تمارة املغرب.

برينو  اليكسندر  فالي  السيد 

فالنسيا   26222 فرنسا  عنوا ه)ا) 

فرنسا.

كاي  اوميل  جوليان  فالي  السيد 

فالنسيا   26222 فرنسا  عنوا ه)ا) 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

برينو  اليكسندر  فالي  السيد 

فالنسيا   26222 فرنسا  عنوا ه)ا) 

فرنسا

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

وو يو   29 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2221 تحت رقم 336/2221.

1126I
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امغار عبد الغافور

MAYOR FLEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
MAYOR FLEX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املنامة رقم 166 تطوان - 93222 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAYOR FLEX
صنع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتجارة مواد البناء.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 93222  - تطوان   166 رقم  املنامة 

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد اشرف بن يعلى  :  75 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .
25 حصة    : السيد مروان فزاكة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .
 السيد محمد اشرف بن يعلى : 75 

بقيمة 1.222 درهم.
بقيمة   25  : السيد مروان فزاكة 

1.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
يعلى  بن  اشرف  محمد  السيد 

عنوا ه)ا) شارع املنامة رقم 172 عين 
ملول تطوان 93222 تطوان املغرب.

عنوا ه)ا)  فزاكة  مروان  السيد 
الر د  ز قة  الصدوق  بكر  ابو  شارع 
تطوان   93222 تطوان   32 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
يعلى  بن  اشرف  محمد  السيد 
عنوا ه)ا) شارع املنامة رقم 172 عين 

ملول تطوان 93222 تطوان املغرب
عنوا ه)ا)  فزاكة  مروان  السيد 
الر د  ز قة  الصدوق  بكر  ابو  شارع 
رقم 32 تطوان 93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   22 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2221 تحت رقم 1336.

1127I

دوفي اكسبيرتيز

ENERAVIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

دوفي اكسبيرتيز
إقامة الياسمين زاوية شارع عمر 
الخيام وز قة البنفسج عمارة 7 

بوسيجور ، 22222، الدار البيضاء 
املغرب

ENERAVIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 
شارع الزرقطوني الطابق 9 الرقم 
92 الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 وناور 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 9 الطابق  الزرقطوني  شارع   ،265«
 22222  - البيضاء  الدار   92 الرقم 
»املنطقة  إلى  املغرب«  الدار البيضاء 
 1374 املجموعة  سابينو  الصناعية 
 - البيضاء  الدار   27222 النواصر 

27222 الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
774565- رقم  تحت   2221 أبريل 

.14339

1128I

AJDEN MOHAMED

NOUALI FER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

AJDEN MOHAMED
 BP 1367 TAZA GARE ، 35000،

TAZA MAROC
NOUALI FER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

ملصارة كلم 2.7 الطريق الوطنية رقم 
6 طريق فاس - 35222 تازة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4287
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم اإلعالم   2221 ماي   24 املؤرخ في 
 MOHAMED الشريك  بوفاة 
على  حصصه  توزيع  و   NOUALI
 لرسم اإلراثة املؤرخ في 24 

ً
الورثة تبعا

شتنبر 2222 بالشكل األتي :
 SFIA BENNAJI  ،  376 (السيد)ة

حصة .
  RADIA NOUALI  ، السيد)ة) 

262 حصة .
  MEHDI NOUALI  ، السيد)ة) 

525 حصة .
  KHADIJA NOUALI  ، (السيد)ة

262 حصة .
  ABDELLAH NOUALI (السيد)ة

525  ، حصة .
 ABDELAZIZ السيد)ة) 

NOUALI  ،  525 حصة .
 NOUREDDINE السيد)ة) 

NOUALI  ،  525 حصة .
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   27 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2221 تحت رقم 328.

1129I

FLM

 STE FC MATJAR ALAILA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLM

 N 30 BIS RUE CHEIKH AL

 ISLAM BELARBI LOUED

 LAHMER ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE FC MATJAR ALAILA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

جرا ة أرفود - 52223  أرفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FC MATJAR ALAILA SARL

غرض الشركة بإوجاز : -التجارة

- بائع املواد الغذائية.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

جرا ة أرفود - 52223  أرفود املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد اللطيف مومن :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : السيد عبد اللطيف مسعودي 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مومن  اللطيف  عبد  السيد 
البطحاء  حي   29 ز قة  عنوا ه)ا) 

52223  أرفود املغرب.



13191 الجريدة الرسميةعدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221) 

مسعودي  اللطيف  عبد  السيد 
  52223 عنوا ه)ا) قصر جرا ة أرفود 

أرفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مومن  اللطيف  عبد  السيد 
البطحاء  حي   29 ز قة  عنوا ه)ا) 

52223  أرفود املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 777.
1132I

FDBM Cabinet de conseil

MOS WALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FDBM Cabinet de conseil
 AV Ghinia Emebll El Bouami
 2Eme ETAGE N°4-Midelt ،

54350، Midelt Maroc
MOS WALI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

تمالحت زاودة ميدلت - 54352 
ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2775

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 أبريل   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MOS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. WALI
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عامة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 54352  - ميدلت  زاودة  تمالحت 

ميدلت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 32.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 122   : طالب  مصطفى  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : السيد عبد الواحد وليد  
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

122 حصة    : السيد محمد ادمر 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى طالب عنوا ه)ا) 
 54352 أوت عال زاودة ميدلت  دوار 

ميدلت املغرب.
وليد   الواحد  عبد  السيد 
رقم  املخازن  واد  شارع  عنوا ه)ا) 
ميدلت   54352 ميدلت  بومية   37

املغرب.
عنوا ه)ا)  ادمر  محمد  السيد 
بومية  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

ميدلت 54352 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
وليد   الواحد  عبد  السيد 
 37 شارع واد املخازن رقم  عنوا ه)ا) 

بومية 54352 ميدلت املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  بميدلت   االبتدائية 

2221 تحت رقم 152.
1131I

FOUZMEDIA

PISTACOFFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
PISTACOFFE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

23 الز قة 153 - 14222 القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

62817
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PISTACOFFE
غرض الشركة بإوجاز : بيع القهوة 

بالجملة.
الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القنيطرة   14222  -  153 الز قة   23

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شفيق الصابق عنوا ه)ا) 
 14222 153 أفكا  222 الز قة  الرقم 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شفيق الصابق عنوا ه)ا) 
 14222 153 أفكا  222 الز قة  الرقم 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 21 وو يو 

2221 تحت رقم -.
1132I

FNMCOMPTA

BAAMI LAYACHI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

BAAMI LAYACHI TRANS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

3 إقامة واسمين الطابق السفلي 
25 ب.د يعقوب املنصور - 14222  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAAMI LAYACHI TRANS
:  قل  بإوجاز  الشركة  غرض 

العمال و النقل الوطني للبضائع.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 3 إقامة واسمين الطابق السفلي 
  14222  - ب.د يعقوب املنصور   25

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : باعمي  فؤاد   السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 السيد فؤاد  باعمي : 1222 بقيمة 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 C باعمي عنوا ه)ا)  السيد فؤاد  
 ROSSELLO 110-2-3 SANT BOI
DE LLOBREGAT  08001 برشلو ة 

اسبا يا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 C باعمي عنوا ه)ا)  فؤاد   السيد   
 ROSSELLO 110-2-3 SANT BOI
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DE LLOBREGAT  08001 برشلو ة 
اسبا يا

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 27 وو يو 

2221 تحت رقم 3283.
1133I

la ventana hacia marruecos

GROAYO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la ventana hacia marruecos
 RUE LIBAN RESIDANCE
 YAMNA 1 2° ETG N° 41 ،
90000، TANGER MAROC

  GROAYO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
الحمد رقم 3 سجلماسة الطابق 

االول - 92222  طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113921
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GROAYO
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 Toutes opérations de négoce
 international, l’importation,
 l’exportation, le commerce
 triangulaire ,la distribution de

. tous produits et marchandises
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  سجلماسة   3 رقم  الحمد 

االول - 92222  طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الطاهري  جباري  واسين  السيد 
درهم   52.222 حصة بقيمة   522   :

للحصة .
السيد دي أرؤخو أوليفر ا طو يو 
 52.222 522 حصة بقيمة    : منويل 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد دي أرؤخو أوليفر ا طو يو 
دي  فيال  وفا  عنوا ه)ا)  منويل 

فماليكو 4715 براغ  البرتغال.
الطاهري  جباري  واسين  السيد 
  54 رقم  كز اوة  ز قة  عنوا ه)ا) 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الطاهري  جباري  واسين  السيد 
  54 رقم  كز اوة  ز قة  عنوا ه)ا) 

92222 طنجة املغرب
السيد دي أرؤخو أوليفر ا طو يو 
دي  فيال  وفا  عنوا ه)ا)  منويل 

فماليكو 4715  براغ  البرتغال
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
مارس   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2221 تحت رقم 242125.

1134I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

 BIG ROCK
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
 BIG ROCK CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 ز قة 
عبد هللا املدووني الطابق االول 

الشقة 2 - 22222 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

526129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BIG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROCK CONSTRUCTION

أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.

 64  : االجتماعي  املقر  عنوان 
ز قة عبد هللا املدووني الطابق االول 

البيضاء  الدار   22222  -  2 الشقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بودولي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  بودولي  محمد  السيد 
سيدي   12 رقم   42 ز قة  طارق  حي 

الدارالبيضاء   22222 البر و�سي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  بودولي  محمد  السيد 
سيدي   12 رقم   42 ز قة  طارق  حي 

الدارالبيضاء   22222 البر و�سي 

املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 21297.

1135I

FOUZMEDIA

THE MUST CLUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
THE MUST CLUB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 ز قة 
سوس عمارة بن الشيخ الطابق 
السفلي - 14222 القني\رة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62899
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MUST CLUB
جميع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الواقع  في  اللعب  قاعات  أنشطة 

اإلفترا�سي لترفيه األطفال
أوقات  الترفيهية  االنشطة  جميع 

الفراغ الرقمية
االوتوماتيكية  االلعاب  جميع 

املوجهة
القهوة الحلويات  بيع املشروبات، 

وكل أ واع الوجبات الخفيفة.
ز قة   1  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  الشيخ  بن  عمارة  سوس 

السفلي - 14222 القني\رة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بنشريف  أمين  محمد  السيد 
عنوا ه)ا) القنيطرة 14222 القنيطرة 

املغرب.
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عنوا ه)ا)  حاجي  أمين  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنشريف  أمين  محمد  السيد 

عنوا ه)ا) القنيطرة 14222 القنيطرة 

املغرب

عنوا ه)ا)  حاجي  أمين  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 27 وو يو 

2221 تحت رقم -.

1136I

AJDEN MOHAMED

TAZA BLOC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AJDEN MOHAMED

 BP 1367 TAZA GARE ، 35000،

TAZA MAROC

TAZA BLOC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملك 

»طارق 1« صف اللوزة الجماعة 

القروية مكناسة الشرقية - 35222 

تازة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4143

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2221 أبريل   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بيشو  كمال  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   3.222

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   16.222

محمد اجدن بتاريخ 23 أبريل 2221.

بيشو  كمال  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   3.222

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   12.822

أبريل   23 بتاريخ  غراد  مصطفى 

.2221

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
وو يو   24 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2221 تحت رقم 326.
1137I

AJDEN MOHAMED

TAZA BLOC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القا وني للشركة

AJDEN MOHAMED
 BP 1367 TAZA GARE ، 35000،

TAZA MAROC
TAZA BLOC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي ملك 

»طارق 1« صف اللوزة الجماعة 
القروية مكناسة الشرقية - 35222 

تازة .
تحويل الشكل القا وني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4143

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2221 تم تحويل  26 أبريل  املؤرخ في 
الشكل القا وني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   24 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2221 تحت رقم 326.
1138I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

CASTEMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدون تجزئة االميرة الطابق 
االول رقم 22،الفنيدق ، 93122، 

الفنيدق املغرب
CASTEMAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي البرارك 
ز قة 1 ج مكرر رقم 21  - 93122 

الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASTEMAT
و  بيع   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

شراء جميع مواد البناء.
- تسويق وتوزيع أدوات و عقاقير 

بالتقسيط.
- أشغال البناء واالشغال املتنوعة 

- تأجير آالت ومعدات البناء..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -   21 ج مكرر رقم   1 البرارك ز قة 

93122 الفنيدق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : غا يمي   الحسن  السيد 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن غا يمي  عنوا ه)ا) 
تجزئة االميرة عالل بن عبد هللا ز قة 
 93122  4 ط   7 شقة   1 ع  أوكسير 

الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن غا يمي  عنوا ه)ا) 
تجزئة االميرة عالل بن عبد هللا ز قة 
 93122  4 ط   7 شقة   1 ع  أوكسير 

الفنيدق املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2221 تحت رقم 1316.

1139I

بن علي لألستشارة ش م م

ALPHA SOUND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بن علي لألستشارة ش م م
952 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب
ALPHA SOUND  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 BUR 1 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 1ER ETG 15 LOT SIDI GHANEM
MAAZOUZIA  - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
114567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القا ون   2221 فبراور   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ALPHA SOUND
 : بإوجاز  الشركة  غرض 

IMPRIMEUR TYPOGRAPHE
 AGENCE D’ORGANISATION

 COMMERCIALE
 P R O D U C T I O N

. AUDIOVISUEL
 BUR 1  : عنوان املقر االجتماعي 
 1ER ETG 15 LOT SIDI GHANEM
مراكش   MAAZOUZIA  - 42222

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : واسين   باهي  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 7 عنوا ه)ا)  السيد باهي واسين  
الطابق  حرية  اقامة  البروج  طريق 
البيضاء  الدار   42162  2 شقة   1

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 7 عنوا ه)ا)  السيد باهي واسين  
 1 طريق البروج اقامة حرية الطابق 
شقة 2 42162 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2221 تحت رقم 123734.
1142I

FID INFO COM

 LES CHAIS DE SIDI YAHYA
ZAER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FID INFO COM
شارع موالي عبد العزيز اقامة 
الرضوان عمارة س مكتب رقم 

6 القنيطرة ، 14522، القنيطرة 
MAROC

 LES CHAIS DE SIDI YAHYA
ZAER شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

1 على بعد 3 كيلومتر من سيدي 
وحيى زعير الصخيرات تمارة - 

12222 سيدي وحيى زعير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAIS DE SIDI YAHYA ZAER
بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املشروبات الكحولية.
متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 1 على بعد 3 كيلومتر من سيدي 
وحيى زعير الصخيرات تمارة - 12222 

سيدي وحيى زعير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : أمين سور هللا  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  سور هللا  أمين  السيد 
ز قة اوالد بوزيري شارع بير قاسم   5

سوي�سي  12125 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الوافي  الرحيم  عبد  السيد 
الغربية  لحمر  اوالد  دوار  عنوا ه)ا) 

الزمامرة 24222 الزمامرة املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
وو يو   28 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2221 تحت رقم 5861.
1141I

ARSA CONSULTING

ENERGY IN MOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ARSA CONSULTING
 bd MOUTANA BNOU 183

 HARITA BERNOUSSI
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

ENERGY IN MOTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 144 ز قة 
محمد سميحة إقامة جوهرة محمد 
سميحة، الطابق السادس رقم 35 - 

22282 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.257523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2219 دجنبر   31 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 ENERGY IN ذات الشريك الوحيد 
 12.222 مبلغ رأسمالها    MOTION
 144 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 
جوهرة  إقامة  سميحة  محمد  ز قة 
السادس  الطابق  سميحة،  محمد 
البيضاء  الدار   22282  -  35 رقم 
املسبق  الحل   : ل  املغرب  تيجة 

للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 144 ز قة 
محمد سميحة إقامة جوهرة محمد 
 -  35 سميحة، الطابق السادس رقم 

22282 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  ويلك  كريستيل   السيد)ة)  
إقامة برتقالة   7 فيال رقم  عنوا ه)ا) 
املغرب  مراكش   42152 تارغة 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2222 تحت رقم 731676.
1142I

FITARCO

ADOUNJAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FITARCO
 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC
ADOUNJAR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 284 ز قة 
باب اكلو  - 85222 تيز يت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4229
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2221 ماي   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحسان   )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   332 االدوزي 
)ة)  السيد  332 حصة لفائدة   أصل 

مبارك  ا جار  بتاريخ 26 ماي 2221.
أواو   عبدهللا  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   332
332 حصة لفائدة  السيد )ة) مبارك  

ا جار  بتاريخ 26 ماي 2221.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   
ماي   28 بتاريخ  بتيز يت   االبتدائية 

2221 تحت رقم 199.
1143I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»ALIMO SAKAN«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجدودة املغرب
»ALIMO SAKAN« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12، 

ز قة الحرية، الطابق الثالث، الشقة 
5، الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

525933
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»ALIMO SAKAN«
اإلنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري..
 ،12 : رقم  عنوان املقر االجتماعي 
ز قة الحرية، الطابق الثالث، الشقة 
الدار   22222  - البيضاء  الدار   ،5

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : كثبي  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : الفر يني  ووسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  كثبي  مصطفى  السيد 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
السيد ووسف الفر يني عنوا ه)ا) 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  كثبي  مصطفى  السيد 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
السيد ووسف الفر يني عنوا ه)ا) 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 21283.
1144I

ML EXPERTS

 NTT DATA SERVICES
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 NTT DATA SERVICES

MOROCCO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 
الكولين 2 , رقم 12 الطابق 5، 
سيدي معروف - ***** الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.432333

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 أبريل 2221 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق   12 رقم   ,  2 »مجمع الكولين 
الدار   *****  - معروف  سيدي   ،5
شارع عبد   5« إلى  املغرب«  البيضاء 
اللطيف بن قدور ، الطابق السابع  - 

***** الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781899.
1145I

سوجيستيو ليكسوس

رخام اطالنتيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوجيستيو ليكسوس
ز قة احمد املنصور الدهبي رقم11 ، 

92222، العرائش املغرب
رخام اطال تيك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الرحمة رقم 257 - 92222 العرائش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
رخام   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اطال تيك.
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
البناء املختلفة و  بيع و شراء الرخام.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
257 - 92222 العرائش  الرحمة رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : بنعبود ووسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : ووسف  بنعبود  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوا ه)ا)  ووسف  بنعبود  السيد 
 92222  257 رقم  الرحمة  تجزئة 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوا ه)ا)  ووسف  بنعبود  السيد 
 92222  257 رقم  الرحمة   جزئة 

العرائش املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 12 وو يو 

2221 تحت رقم -.
1146I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»SIRIS«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجدودة املغرب
»SIRIS« »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 39، شارع 

لال واقوت، الطابق الخامس، الشقة 
D، الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري:  
.249935

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2221 ماي   19 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
امين ريفي  السيد محمد  تفويت   1-
 (1222( الشركة  في  جميع حصصه 
حصة اجتماعية لفائدة السيد عبد 
السيد  تعيين   2- اليحسيني.  السالم 
كمسير  اليحسيني  السالم  عبد 
وحيد للشركة ملدة غير محدودة بعد 

استقالة السيد محمد امين ريفي.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
ونص  الذي   :6-7-14 رقم  بند 
البنود الخاصة بحصص  على ماولي: 
الوحيد  الشركة  ومسير  الشركاء 

السيد عبد السالم اليحسيني.
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 781819.
1147I

إئتما ية الواحة

STE AALLA NOMADS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتما ية الواحة
2 ز قة الحرية ، 52222، الرشيدوة 

املغرب
STE AALLA NOMADS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
مرزوكة الطاوس - 52224 الرشيدوة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14919
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AALLA NOMADS
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مرزوكة الطاوس - 52224 الرشيدوة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
1.222 حصة    : السيد علي  عال  

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
قصر  عال عنوا ه)ا)  السيد علي  
الريصاني   52242 مرزوكة الطاوس  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
قصر  عال عنوا ه)ا)  السيد علي  
الريصاني   52242 مرزوكة الطاوس  

املغرب
باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
 21 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وو يو 2221 تحت رقم 758.
1148I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»BASILIC PHARMACIE«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجدودة املغرب

»BASILIC PHARMACIE« شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب 

صوباري، رقم 4، دوار البحارة، 

الجدودة - 24222 الجدودة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 ماي   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»BASILIC PHARMACIE«

غرض الشركة بإوجاز : - الصيدلة. 

- املواد الشبه الصيدلية..

مراب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البحارة،  دوار   ،4 رقم  صوباري، 

الجدودة - 24222 الجدودة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222 السيدة سلوى بوفار�سي :  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سلوى بوفار�سي عنوا ه)ا) 

الجدودة 24222 الجدودة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سلوى بوفار�سي عنوا ه)ا) 

الجدودة 24222 الجدودة املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالجدودة  بتاريخ 29 وو يو 

2221 تحت رقم 26568.

1149I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 SOCIETE NAAMI
 BOUHTOURI HANDASSA

NBH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
 SOCIETE NAAMI BOUHTOURI

HANDASSA NBH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
رقم 12 حي االمل ازمور - 24122 

الجدودة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9371

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2218 دجنبر   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 22.222« أي من  درهم«   482.222«
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
دوون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالجدودة  بتاريخ 28 وناور 

2219 تحت رقم 25423.
1152I

ائتما ية ماجسترال

RESTAURANT BESSAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتما ية ماجسترال
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

ز قة طنجة و ز قة ابن الخطيب 
األطلس فاس ، 32122، فاس 

املغرب
RESTAURANT BESSAM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي   تجزئة 
السيكون، قطعة رقم 17 فاس 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RESTAURANT BESSAM

استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

مطعم 

استغالل مقهى 

ممون و منظم الحفالت 

تجزئة     : عنوان املقر االجتماعي 

فاس   17 رقم  قطعة  السيكون، 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد القادر الشيخي  :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد  صر الدون الشيخي  :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الشيخي   القادر  عبد  السيد 

تجزئة   4 عمارة   1 شقة  عنوا ه)ا) 

دليلة 1 الضحى زواغة  32222 فاس 

املغرب.

الشيخي   الدون  السيد  صر 

تجزئة   4 عمارة   1 شقة  عنوا ه)ا) 

زواغة   الضحى  مجموعة   1 دليلة 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشيخي   القادر  عبد  السيد 

تجزئة   4 عمارة   1 شقة  عنوا ه)ا) 

دليلة 1 الضحى زواغة  32222 فاس 

املغرب
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الشيخي   الدون  السيد  صر 

تجزئة   4 عمارة   1 شقة  عنوا ه)ا) 

زواغة   الضحى  مجموعة   1 دليلة 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 28 ماي 2221 

تحت رقم 2596.

1151I

MOORISH

HAUSCORE.INC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 

الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

hauscore.inc SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 

التجاري الرياض رقم85 ا لطابق 

الثاني البيضاء الدار البيضاء 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

526369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القا ون  إعداد  تم   2221 وو يو   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. hauscore.inc SARL AU

استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتصدور املنتجات الزراعية الغذائية 

، وتقدوم الخدمات

61 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 

لطابق  ا  رقم85  الرياض  التجاري 

الثاني البيضاء الدار البيضاء 22222 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

122 حصة    : السيد طا و وا يك 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوا ه)ا)  وا يك  طا و  السيد 

كودوفرار 99326 كودوفوار كودفوار.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوا ه)ا)  وا يك  طا و  السيد 

كودوفرار 99326 كودوفوار كودفوار

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وو يو 2221 تحت رقم 782265.

1152I

FIDU.PRO CONSULTING

 AB CONSEILS

 INFORMATION

TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع اميل زوال و ز قة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

2، الدار البيضاء املغرب

 AB CONSEILS INFORMATION

TECHNOLOGY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 عبد 

املومن إقامة املنار الطابق 6 رقم 

65 الدارالبيضاء املغرب - 2222 

الدارالبيضاء  املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24  و بر 2222 تمت 

املصادقة على :

فاطمة فاطمة  )ة)  تفويت السيد 

322 حصة اجتماعية من أصل 322 

وونس بن  )ة)  السيد  حصة لفائدة  

زكموت بتاريخ 24  و بر 2222.

بدر   أحمد   )ة)  السيد  تفويت 

152 حصة اجتماعية من أصل 722 

 SEKERA )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

GROUP بتاريخ 24  و بر 2222.

بدر   أحمد   )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   232

722 حصة لفائدة  السيد )ة)  سهام  

خزاني  بتاريخ 24  و بر 2222.

بدر   أحمد   )ة)  السيد  تفويت 

 722 حصة اجتماعية من أصل   22

بن  وونس   )ة)  السيد  حصة لفائدة  

زكموت بتاريخ 24  و بر 2222.

بدر   أحمد   )ة)  السيد  تفويت 

 722 حصة اجتماعية من أصل   52

حمزة   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

بلحاج بتاريخ 24  و بر 2222.

باملحكمة  القا وني  اإلوداع  تم   

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2221 تحت رقم 782388.

1153I
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2221/36

حساب رقم 3691

محمد  االدري�سي   : األول  الطرف 

 A  : رقم البطاقة التعريف الوطنية  

الطرف  الجنسية  مغربي   431281

 Y.S TRADING شركة   : الثاني 

محمد  االدري�سي  القا وني  مسيرها 

 : التجاري  االصل  الجنسية  مغربي 

MD DE TISSU EN DETAIL العنوان 

رقم   127 تلغراف رقم  الرباط حي   :

السجل التجاري 74126.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 15 عشر  خمسة  غاوة  إلى  بالرباط 

ووما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثا ية
رئيس مصلحة السجل التجاري

7 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2221/47

حساب رقم 2922

شنضيض    : األول  الطرف 

البطاقة  رقم  حاتم  محمد  تلمساني 

مغربي   IB 57505 التعريف الوطنية 

 PH شركة  الثاني  الطرف  الجنسية 

ممثلها   - HATIM ALMANZAH

القا وني : شنضيض تلمساني محمد 

صيدلية   : التجاري  األصل  حاتم 

العنوان : تمارة طريق عين عودة دوار 
التجاري  السجل  رقم  مبارك  أوالد 

.65216

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 15 عشر  خمسة  غاوة  إلى  بالرباط 

ووما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثا ية
رئيس مصلحة السجل التجاري

11 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 28/2221

حساب رقم 3552

الطرف األول : بوعزاوي بوعزة رقم 

 A 14533 البطاقة التعريف الوطنية

 : الثاني  الطرف  الجنسية  مغربي 

 PHARMACIE CENTRE CHEQUE

 : القا وني  ممثلها   POSTAUX

 : التجاري  األصل  بوعزة  بوعزاوي 

PHARMACIE العنوان : شارع موالي 

السجل  الرباط،رقم   45 إسماعيل 

التجاري : 22414.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 15 عشر  خمسة  غاوة  إلى  بالرباط 

ووما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثا ية
رئيس مصلحة السجل التجاري

15 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129994
حساب رقم 11697

بيع أصل تجاري
فوت السادة :

الحامل  عاطق  الدون  صالح 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

BE692390 ؛
لبطاقة  الحاملة  بنعمتي  عائشة 
التعريف الوطنية رقم BE537330 ؛

لبطاقة  الحاملة  عاطق  زينب 
التعريف الوطنية رقم BE575436 ؛

لبطاقة  الحاملة  عاطق  فاطمة 
التعريف الوطنية رقم BE527510 ؛

الحاملة  عاطق  سمية  السيدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE539545
لفائدة :

الحامل  الزهري  إبراهيم  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B186875

محل  التجاري  األصل  مجموع 
الخشب  على  للنقش  واملعد  العقد 
البيضاء  بالدار  واملتواجد  آلة  بدون 
ليزوطا يا  رشد  ابن  ز قة   68 رقم 
رقم  التجاري  بالسجل  واملسجل 

.443378
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  بمكتب 
ووما املوالي   15 داخل أجل  البيضاء 

للنشرة األولى والثا ية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

33 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 132162
حساب رقم 13755

عقد تقدمة
الحامل  الصائغ  محمد  السيد 
 B343287 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تحت رقم 212916 وبصفته 
مسير وحيد لشركة في طور التكوين، 

خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما ولي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 PHARMACIE ESSAEGH SARLAU
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
ب  االجتماعي  مقرها  وحيد  بشريك 
 52-48 الرقم   18 ز قة   2 الساملية 

الدار البيضاء.
تم املساهمة في الشركة املذكورة 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء من ووم تسجيلها 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  اال تفاع ابتداء 
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار 
البيضاء ب الساملية 2 ز قة 18 الرقم 

48-52 الدار البيضاء.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 
البيضاء تحت رقم 212916.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

34 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 132192
حساب رقم 14244

عقد تقدمة
توفيق  محمد  الجمالي  السيد 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
بصفته ممثل للشخص   BJ148196
الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري 
 326452 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 
وبصفته مسير وحيد لشركة في طور 

التكوين، خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما ولي :

طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 
 SOCIETE PHARMACIE لشركة 
ذات  شركة   FOUART SARLAU
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
الفوارات   23 ب  االجتماعي  مقرها 
الدار  البر و�سي  القدس سيدي  حي 

البيضاء.
تم املساهمة في الشركة املذكورة 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء من ووم تسجيلها 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  اال تفاع ابتداء 
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار 
23 الفوارات حي القدس  البيضاء ب 

سيدي البر و�سي الدار البيضاء.

 II.  -  إعالنات قضائية
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واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 326452.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

35 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 132194

حساب رقم 14243

عقد تقدمة

الحاملة  جفير  الهام  السيدة 

 BK164233 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  ممثلة  بصفتها 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم 337526 وبصفتها 

طور  في  لشركة  وحيدة  مسيرة 

التكوين، خصائصها كالتالي :

تم التصريح على ما ولي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 SOCIETE PHARMACIE EL JABR

مسؤولية  ذات  شركة   SARLAU

مقرها  وحيد  بشريك  محدودة 

االجتماعي ب بلوك 42 حي اللة مريم 

رقم 61 الدار البيضاء.

تم املساهمة في الشركة املذكورة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء من ووم تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  اال تفاع ابتداء 

الكائن  التجاري  األصل  الشركة 

42 حي اللة  بالدار البيضاء ب بلوك 

مريم رقم 61 الدار البيضاء.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 337526.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

36 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 132226

حساب رقم 14434

عقد تقدمة

الحاملة  التازي  السيدة  ادوة 

 F821916 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  ممثلة  بصفتها 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تحت رقم 219262 وبصفتها 

طور  في  لشركة  وحيدة  مسيرة 

التكوين، خصائصها كالتالي :

تم التصريح على ما ولي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 PHARMACIE LISBONNE NADIA

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ب  االجتماعي  مقرها  وحيد  بشريك 

الدار  السالم خطابي  ز قة عبد   18

البيضاء.

تم املساهمة في الشركة املذكورة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء من ووم تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أوضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  اال تفاع ابتداء 

الكائن  التجاري  األصل  الشركة 

عبد  ز قة   18 ب  البيضاء  بالدار 

السالم خطابي الدار البيضاء.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 219262.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

37 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 132232

حساب رقم : 14613

السجل التجاري رقم : 349332
بيع أصل تجاري

من طرف :

السيد احمد  اوت احيا إلى السيد 

محمد  اوت أحيا.

بمقت�سى عقد تلقاه األستاذ منير 

بتاريخ  البيضاء،  بالدار  موثق  بناني، 

11 ماي 2221 ؛

باع الطرف األول :

الحامل  السيد أحمد  اوت احيا، 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.X52675

إلى الطرف الثاني :

السيد محمد  اوت احيا، الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE754190

50% من األصل التجاري املتعلق 

مقشدة«،   / »مقهى   : باستغالل 

متواجد بالطابق األر�سي من العمارة 

 ،97 رقم  البيضاء،  بالدار  الواقعة 

قسارية  الصغير،  حسن  شارع 

بن  حي   56 رقم  متجر  األزهار، 
مسجل بالسجل التجاري  اسليمان، 

تحت رقم 349332.

تسجل  التعرضات  فإن  وعليه، 

بهيئة  الضبط  كتابة  مكتب  لدى 
التجاري  السجل  التجارية  املحكمة 

داخل أجل خمسة  البيضاء،  بالدار 

األولى  للنشرة  املوالية  ووما  عشر 

والثا ية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

38 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 132188

حساب رقم :  14233
تفويت أصل تجاري

 MILK BAR شركة  فوتت 
مسؤولية  ذات  شركة   HOTMAN
عمارة   ،3 محدودة مقرها االجتماعي 
بن  سعد  شارع  الخليل  إقامة   BB1
البر و�سي،  سيدي  القدس،  الغيث 
بالدار   التجاري  بالسجل  مسجلة 
 315511 رقم  تحت  البيضاء 
بوزيان  السيد  القا وني  ممثلها 
محمدالحامل للبطاقة الوطنية رقم 
لفائدة السيد محمد زكي   TA 6243
لطفي،الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
مجموع األصل التجاري   B 168197
املعد ملقهى الكائن بالدار البيضاء، 3 
عمارة BB1 إقامة الخليل شارع سعد 
بن الغيث القدس سيدي البر و�سي 
 MILK BAR شركة  أجله  من  الذي 
املسؤولية  ذات  شركة   HOTMAN
التجاري  املحدودة مسجلة بالسجل 
.315511 تحت رقم  بالدار البيضاء 
تسجل  التعرضات  فإن   وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  بمكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

ووما املوالي للنشرة األولى والثا ية.
النشرة الثا ية

عن رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 132192

حساب رقم :  14241
تفويت أصل تجاري

من طرف سعيد املشهور الحامل 
 B 33731 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الحامل  حمزة  زيه  السيد  لفائدة 
 BB 120931 للبطاقة الوطنية رقم 
لبيع  املعد  التجاري  األصل  مجموع 
 D4 املالبس القدومة والكائن ب أمل
البر و�سي  سيدي   19 رقم   44 ز قة 
بالسجل  واملسجل  البيضاء  الدار 

التجاري رقم 227856.
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تسجل  التعرضات  فإن   وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السجل  بمكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

ووما املوالي للنشرة األولى والثا ية.

النشرة الثا ية

عن رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 132228

حساب رقم :  14442

تفويت أصل تجاري

بنيس،  أنس  السيد محمد  فوت 

مغربي الجنسية مزداد بالدار البيضاء 

بتاريخ 14 ماي 1969 والحامل لبطاقة 

 BE 507584 التعريف الوطنية رقم 

مناج  املسماة  يكو  الشركة  لفائدة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك منفرد، رأسمالها 1.222.222 

كائن  االجتماعي  ومقرها  درهما 

زاوية  توليدا و  ممر  البيضاء  بالدار 

املسجلة   ،5 جوهرة  شارع أودجاري، 

بالدار  للشركات  التجاري  بالسجل 

127285 مجموع  البيضاء تحت رقم 

األصل التجاري الخاص ببيع اللوازم 

البيضاء،  بالدار  املتواجد  املنزلية 

واملسجل  استراسبورغ  ز قة   15

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

.224444 تحت رقم  بالدار البيضاء 

تسجل  التعرضات  فإن   وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

ووما املوالي للنشرة األولى والثا ية.

النشرة الثا ية

عن رئيس كتابة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 132212

حساب رقم :  14472
بيع حق اإلوجار

السالم  عبد  السيد  طرف  من 
لبطاقة  الحامل  عاصمي  كنوني 
 C 6325 رقم  الوطنية  التعريف 
والسيدة ليلى كنوني عاصمي الحاملة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
الحسين  السيد  لفائدة   A85451
التعريف  لبطاقة  الحامل  بركيو 
مجموع   A 571363 رقم  الوطنية 
الكائن  للمحل  التجاري  الكراء  حق 
بطوطة  ابن  إقامة  البيضاء  بالدار 
رقم 22 ز قة محمد بن أحمد البقال 
واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

349632 وتحت رقم 349632.
تسجل  التعرضات  فإن   وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

ووما املوالي للنشرة األولى والثا ية.
النشرة الثا ية

عن رئيس كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم : 2221/24

حساب رقم 1782
بيع أصل تجاري

محرر  عدلي  عقد  بمقت�سى 
الصغير  محمد  العدالن  طرف  من 
بتاريخ  بمكناس  الحسناوي  وادريس 
باع السيد أحمد   2223 أكتوبر   23
 Z رقم  و  ت  ب  الحامل  املجاهد 
رقم  سين  بقطاع  الساكن   15233

1326 البساتين مكناس للسيدون :
ب  الحامل  داوداي  القادر  عبد 
الساكن تجزئة   D 38324 ت و رقم 

الزهوة رقم 48 البساتين مكناس.
عبد هللا دريوش الحامل ب ت و 
 652 الساكن رقم   D 192317 رقم 
التجاري  األصل  مكناس  أكدال  حي 
املركب  الكائنة  كمقهى  املستعمل 

املسجل  التجاري حرف س مكناس 

  42644 بالسجل التجاري تحت رقم 

إجمالي  بثمن  قيمته  تحدود  وتم 

ألف  وأربعون  مائة   142.222 قدره 

على األمر القضائي رقم  درهم وبناء 

في ملف   2221 ماي   12 بتاريخ   681

والقا�سي   2221-8123-681 رقم 

بإذن للطالبين بإوداع ملف شرائهما 

لألصل التجاري وذلك على أساس أن 

باملركب  الكائنة  باملقهى  وتعلق  األمر 

مكناس   C حرف  بأكدال  التجاري 

بدال من حرف A املضمن خطأ.

لذلك فإن جميع التعرضات  وجب 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بمكناس دخل أجل 15 ووما 

من تاريخ  صدور النشرة الثا ية.

النشرة الثا ية

عن رئيس كتابة الضبط

املحكمة التجارية بمكناس

26 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

ملف رقم : 2221/25

حساب رقم 1791

بيع أصل تجاري
بمقت�سى عقد توثيقي محرر من 

موثق  مشيشو  الدون  ذ. اصر  طرف 

 2221 أبريل  و14   8 بمكناس بتاريخ 

باعت السيدة إلهام القباج الحاملة 

الساكنة   D 78619 رقم  و  ت  ب 

أركيدي  إقامة  ن  بلوك   23 سكتور 

حي الرياض الرباط للسيد   15 شقة 

ملدر�سي محمد الحامل ب ت و رقم 

ز قة   14 رقم  الساكن   D 773281

القا�سي بن أحمد السعادة مكناس 

كمقهى  املستعمل  التجاري  األصل 

 FESTIVAL DES GLACES املسماة 

املسجل  مكناس   EX RUE PARIS

 43684 بالسجل التجاري تحت رقم 

وتم تحدود قيمته بثمن إجمالي قدره 

822.222 ثمان مائة ألف درهم.

لذلك فإن حميع التعرضات  وجب 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بمكناس دخل أجل 15 ووما 

من تاريخ صدورالنشرة الثا ية.

النشرة الثا ية

عن رئيس كتابة الضبط

املحكمة التجارية بمكناس

27 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

ملف رقم : 2221/26

حساب رقم 1796

بيع أصل تجاري

بمقت�سى عقد توثيقي محرر من 

طرف ذ.محرز الولجي موثق بمكناس 

وفاتح   2222  -  11  -  28 بتاريخ 

 LIONEL السيد  باع   2221 مارس 

لجواز  الحامل   WESTERSKIL

الساكن   17CF47228 رقم  السفر 

عي�سى  باب  الجدود  درب حمام   23

الحامل  عامر  أنس  للسيد  مكناس 

D 569597 الساكن 13  ب ت و رقم 

ب م ع مكناس   7 عمارة األمل ألف 

كدار  املستعمل  التجاري  األصل 

الحمام  درب   23 الكائنة  للضيافة 

الجدود باب عي�سى مكناس املسجل 

 64246 بالسجل التجاري تحت رقم 

إجمالي  بثمن  قيمته  تحدود  وتم 

درهم. ألف  مائة   122.222 قدره 

التعرضات   جميع   فإن  لذلك 

الضبط  بكتابة  توضع  أن  وجب 

دخل  بمكناس  التجارية  باملحكمة 

أجل 15 ووما من تاريخ صدور النشرة 

الثا ية.

النشرة الثا ية

عن رئيس كتابة الضبط

املحكمة التجارية بمكناس

28 مكرر
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املحكمة التجارية بمراكش
تقدوم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2221/83

حساب رقم : 3312

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

5 ماي 2221 ومسجل بمراكش بتاريخ 

 RE42668 2221 تحت رقم  25 ماي 

قدم السيد   OR37115 DV13251

للبطاقة  الحامل  الجليل  عبد  دحو 

جميع   Y327761 رقم  الوطنية 

األصل التجاري الكائن ب دكان رقم 

2 عمارة 124 تجزئة االزدهار مراكش 

واملسجل  السيارات  لغسل  واملعد 

بالسجل التجاري تحت رقم 128932 
واملعنوية  املادوة  عناصره  بجميع 
بمبلغ 58.222 درهما حصة في شركة 

.PISTON ET SAVON SARL
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
اإلعالن  نشر  من  عشر  الخامس 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

39 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 2221/75

حساب رقم 3233
تقدوم أصل تجاري حصة في شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بمراكش  مسجل   2221 فبراور   25  
بتاريخ 26 فبراور 2221 قدمت السيدة 
للبطاقة  الحاملة  ريساني  نعيمة 
 Q 217895 رقم  الوطنية  التعريف 
42 شارع الحسن الثاني  الساكنة ب 
11 جليز مراكش مجموع األصل  رقم 
العزوزية  بتجزئة  الكائن  التجاري 
املنارة  مراكش   59 رقم  كو دافي 
املقيدة  صيدلية  عن  عبارة  وهو 
بمراكش  الكائن  التجاري  بالسجل 
اإلوضاحي  السجل  من  رقم  تحت 

بجميع عناصره املادوة   94512 رقم 

 1.982.222 قدره  بثمن  واملعنوية 

 LA SIDA HOMEO للشركة  درهم 

درهم املمثلة   1.982.222 رأس مالها 

ريساني. نعيمة  السيدة  طرف  من 

فعلى دائني البائع املتنازل املذكور 

إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن  أعاله 

باملحكمة  التجاري  السجل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أجل وبتدئ 

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.

اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

29 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 2221/76

حساب رقم 3234

إعالن عن تقدوم أصل تجاري حصة 
في شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

ووم ثابت  تاريخ  له   2221 ماي   6   

  7 ماي 2221 ومسجل بمراكش بتاريخ

املراجع  تحت   2221 ماي   11  

 RE 39612 OR : التالية  التسجيل 

احلوش  عمر  السيد  قدم   34429

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم E 137911 جميع األصل التجاري 

األوداوة  اثنين  مركز   : ب  الكائن 

النشاط  ملمارسة  واملعد  مراكش 

العامة  الغذاوة  املواد  ببيع  املتعلق 

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجل 

بجميع عناصره املادوة   52354 رقم 

واملعنوية بمبلغ مائة وخمسون ألف 

1522 حصة  درهما   152.222 درهم 

بمبلغ 122 درهم لكل حصة في شركة 

املحدودة  شركة  األوداوة  متجر 

 STE واحد  شريك  من  املسؤولية 

.MATJAR LOUDAYA SARL AU

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

اإلعالن  نشر  من  عشر  الخامس 

الثاني.

اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

30 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية

إشعار
شركة فا ا ش م م في شخص ممثلها 

القا وني

RC : 23867

بتاريخ  الصادر  القرار  بمقت�سى 

رقم  امللف  في   2221 فبراور   8

الحكم  رقم   2219/8321/47

2221/13 قضت محكمة االستئناف 

التجارية بفاس :

التسوية  مسطرة  بفتح   -  1

ش.م.م  فا ا  مواجهة  في  القضائية 

قضائيا  القا وني  ممثلها  في شخص 

محمد  شارع  االجتماعي  مقرها 

الطابق  المادراك  إقامة  الخامس 

تاريخ  تحدود  طنجة   4 رقم  الثاني 

ديسمبر   2 في  الدفع  عن  التوقف 

.2217

2 - مع تعيين السيد محمد سعيد 

والسيد  منتدبا  قاضيا  حجاجي 

منتدبا  ائبا  قاضيا  بولوفة  حفيظ 

والسيد الحسن مسكين سندوكا.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

املعين  للسندوك  بدوونهم  التصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

هذا  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

طبقا  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار 

للمواد 584.
عن رئيس كتابة الضبط

اإلمضاء : خدوجة النعيمي

83

املحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية

إشعار

شركة ابنكو ومسيريها في شخص 

ممثلها القا وني

الصادر  الحكم  بمقت�سى 

امللف  في   2221 ماي   27 بتاريخ 

الحكم  رقم   2221/8319/2 رقم 

التجارية  قضت املحكمة   2221/12

الحسن  السيد  بتعيين   : بطنجة 

السيد  من  بدال  سندوكا  مسكين 

التصفية  ملف  في  بورباع  أحمد 

القضائية لشركة ابنكو ومسيريها.
عن رئيس كتابة الضبط

40

املحكمة التجارية بطنجة

تفويت أصل تجاري عن طريق البيع
ملف رقم : 2221/59

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

أ ه  بطنجة  التجارية  باملحكمة 

بمقت�سى عقد عدلي مؤرخ في 26 ماي 

2221، تم بيع األصل التجاري الكائن 

الوطنية  الجبهة  شارع   23 بطنجة 

 SUN TRAVEL« لشركة  واململوك 

التجاري  بالسجل  املسجلة   »SARL

بواسطة   ،72953 بطنجة تحت رقم 

السيدة  ادوة  القا و يين  ممثليها 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  الزباور، 

والسيد   K112796 رقم  الوطنية 

لبطاقة  الحامل  العاقل  محمد 

 ،K82424 رقم  الوطنية  التعريف 

 »SET TRAVEL SARL« لفائدة شركة

بطنجة  التجاري  بالسجل  املسجلة 

82353 واملمثلة من طرف  تحت رقم 

السيد عبد الحميد السباح الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

K124425، وذلك بثمن إجمالي قدره 

122.222 درهم.
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التعرضات  جميع  فإن  وعليه 

تفدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة 

15 ووما ابتداء من تاريخ  داخل أجل 

وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

وليه من مدو ة التجارة.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

خدوجة أقشور

82 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف رقم : 2221/55

ملف تفويت حق الكراء
عن طريق البيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

أ ه بمقت�سى عقد موثق مؤرخ في6 

تم بيع حق الكراء   2221 أبريل  و16 

بطنجة  الكائن  التجاري  لألصل 

 77 رقم  هللا  عبد  بن  محمد  ز قة 

بنجلون  ابتسام  السيدة  طرف  من 

بطنجة  التجاري  بالسجل  املسجلة 

املرحوم  وورثة   67544 رقم  تحت 

محمد أقصبي املسجل قيد حياته في 

رقم  تحت  بطنجة  التجاري  السجل 

السيدة كنزة أقصبي   : وهم   57892

K 514648 والسيدة ابتسام بنجلون 

Z 152225 أصالة عن  فسها و يابة 

 K 567651 أقصبي  هبة  ابنتها  عن 

في  مؤرخ  موثقة  وكالة  بمقت�سى 

ابنيها  عن  و يابة   2221 مارس   29

ويوسف  اقصبي  دعاء  القاصرين 

أقصبي لفائدة السيد عصام بنحمان 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

مو ية  والسيدة   K 254622 رقم 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  أعقيق 

وحددت   K 394246 رقم  الوطنية 

التجاري  األصل  كراء  حق  قيمة 

إجمالي  مبلغ  في  البيع  موضوع 

درهم. مليون   1.222.222 قدره 

التعرضات  جميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهده املحكمة 

15 ووما ابتداء من تاريخ  داخل أجل 

وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

وليه من مدو ة التجارة.

النشرة الثا ية

عن رئيس كتابة الضبط

خدوجة أقشور

50 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف رقم : 2221/56

ملف تقدوم أصل تجاري
 كحصة في شركة طور التأسيس

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أ ه 

قدم السيد محمد   2221 مارس   32

التعريف  لبطاقة  الحامل  ودغيري 

والساكن   C227944 رقم  الوطنية 

فيال  لوتيستار  تجزئة  بوبا ة  بطنجة 
التجاري  بالسجل  واملسجل   5 رقم 

أصله   ،32358 رقم  تحت  بطنجة 

 PHARMACIE التجاري الذي شعاره

بطنجة  والكائن   MY YOUSSEF

شارع موالي ووسف تجزئة رقم   52

التأسيس  في شركة طور  كحصة   3

 PHARMAPARAMY مسماة 

مراقب  تقرير  على  وبناء   SARL AU

الحصص املؤرخ في 24 فبراور 2221 

التجاري  األصل  تقييم  تم  فقد 

خمسة   5.522.222 بقيمة  املذكور 

درهم. ألف  وخمسمائة  مالوين 

التعرضات  جميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهده املحكمة 

15 ووما ابتداء من تاريخ  داخل أجل 

وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

وليه من مدو ة التجارة.

النشرة الثا ية

عن رئيس كتابة الضبط

خدوجة أقشور

51 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
شركة التجهيز والتنمية للشمال 

سيبرو ور
RC : 15455

وحصة النصف في شركة برادرز
RC : 25457

تعيين مصفي لشركة سيبرو ور
وحصة النصف في شركة برادرز 

بروموسيون
مصلحة  رئيسة  السيدة  تعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بفاس أ ه :
بتاريخ 16 أكتوبر 2222 صدر أمر 
قضائي تحت رقم 1128 في امللف رقم 
بتعيين  ق�سى   2222/8123/1128
السيد عبد اللطيف السالوي مصفيا 
لشركة »سيبرو ور« وحصة النصف 
التي تملكها شركة سيبرو ور في شركة  
ملف  له  فتح  بروموسيون  برادرز 
 2222/8521/1134 رقم  تنفيذي 
وتم إشهاره بالجريدة الرسمية تحت 
بتاريخ  5431 صفحة   5654  عدد 
بتاريخ أ ه  إال   2221 مارس   12 
2221 صدر أمرين جدودون  وو يو   3
عن السيدة رئيسة املحكمة التجارية 
املصفي باستبدال  ق�سى   بفاس 
بالسيد  السالوي  اللطيف  عبد 
ادريس برني مصفيا جدودا للشركة 
أعاله  املذكورتين  الشركة  و صف 
له  املخولة  اإلجراءات  بكافة  للقيام 

قا و ا.
عن رئيس كتابة الضبط

93

املحكمة التجارية بفاس
ملف البيع رقم : 2221/21

حساب رقم : 3252
 ص اإلشهار

بمقت�سى عقد توثيقي ذة. فاطمة 
قادري املوثقة بفاس بتاريخ  الزهراء  
بتاريخ  واملسجل   2221 ماي   4 
الغني  عبد  البائع   2221 ماي   17
الساكن بشارع   C 698177 الجابري 
19 ز قة  وراس الزهور  الكرامة رقم 
 C شبربي  ابراهيم  املشتري  فاس   1
 2 الساكن ز قة الهزاز رقم   735347

بيع أصل تجاري لألصل   2 حي طارق 

التجاري رقم 96978 الكائن ب : رقم 

12 تجزئة النماء الحي الصناعي فاس 

بثمن قدره : 222.222 درهم.

أجل  داخل  التعرضات  وتقبل 

خمسة عشر ووما من تاريخ النشرة 

الثا ية بالجريدة الرسمية.

النشرة الثا ية

عن رئيس كتابة الضبط

السيد املصطفى خطابي

52 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف رقم : 2221-36

حساب خصو�سي : 2343م

هبة أصل تجاري

في  املؤرخ  العقد   بمقت�سى 

5 ماي 2221 واملحرر بمكتب العدلين 

ادريس سفيان ومحمد أوت الدوش 

املحكمة  بدائرة  فوذ  املنتصبين 

بموجبه  وهب  بأكادور،  االبتدائية 

السيد عبد الواحد حداني بن مبارك 

بن سعيد، الحامل لبطاقة التعريف 

واملسجل   J324793 رقم  الوطنية 

بأكادور تحت رقم  التجاري  بالسجل 

أمين  السيد  أخيه  لفائدة   72294

بن  املختار حداني بن مبارك  محمد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  سعيد، 

الوطنية رقم J459628، كافة األصل 
التجاري الكائن ببلوك 6 رقم 115 حي 

بثمن إجمالي  أكادور،  سيدي محمد، 

قدره 32.222 درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادور داخل أجل 

املوالية  ووما   (15( عشرة  الخمسة 

من   84 الثا ية طبقا للمادة  للنشرة 

مدو ة التجارة.

النشرة األولى
تحت جميع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

81 مكرر
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املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع أصل تجاري
ملف البيع رقم : 2221/21

حساب رقم : 8226
ببني  مسجل  بيع  عقد  بمقت�سى 
2221 ومنجز  16 فبراور  مالل بتاريخ 
محمد  اوور  األستاذ  طرف  من 
السيد  فإن  مالل  بني  بهيئة  محامي 
إبراهيم اوت هشام بن محمد مغربي 
راشد الساكن بالحي الحسني ز قة 21 
ببني مالل الحامل لبطاقة   116 رقم 
I433319 قد  التعريف الوطنية رقم 
باع لفائدة السيد املهدي شكالح بن 
الحامل  راشد،  مغربي،  الفتاح  عبد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
حمدان  بأوالد  الساكن   I728888
بني مالل.   32 الرقم   8 ا زالة الز قة 
جميع األصل التجاري الذي هو عبارة  
بالغدورة  الكائن  للعطارة  محل  عن 
بثمن  بني مالل،   122 الرقم  الحمراء 
درهم وأن   382.222  : اجمالي قدره 
البائع أعاله مقيد بالسجل التجاري 

تحت رقم 22974.
تقبل التعرضات بمكتب السجل 
ببني  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
مالل إلى غاوة 15 ووما املوالية للنشرة 

الثا ية.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

84 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع حصة من أصل 

تجاري
ملف البيع رقم :2221/25

حساب رقم : 8916
بمقت�سى عقد بيع عرفي مسجل 
أغسطس   28 بتاريخ  مالل  ببني 
فإن السيد هشام الكرولي،   ،2222
باب  بحي  الساكن  راشد  مغربي 
افتوح الز قة 9 الرقم 92  ببني مالل 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم I678222 قد باع لفائدة السيدة 
راشدة،  مغربية،  فاطمة  جالوق 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
الساكنة بباب افتوح   427351 رقم 

الز قة 8 الرقم 68  ببني مالل. جميع 
األصل التجاري الذي هو عبارة  عن 
دكان الكائن بحي عسفت السرحاني 
اجمالي  بثمن  مالل،  بني   186 رقم 
قدره : 75.222 درهم وأن البائع أعاله 
رقم  تحت  التجاري  بالسجل  مقيد 

.25216
تقبل التعرضات بمكتب السجل 
ببني  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
مالل إلى غاوة 15 ووما املوالية للنشرة 

الثا ية.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

85 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع حصة من أصل 

تجاري
ملف البيع رقم : 2221/23

حساب رقم : 8545
ببني  مسجل  بيع  عقد  بمقت�سى 
 2222 ديسمبر   12 بتاريخ  مالل 
األستاذة  ادوة  طرف  من  ومنجز 
فإن السيد  وكيلي موثقة ببني مالل، 
محمد شريفي مغربي راشد الساكن 
لبطاقة  الحامل  البيضاء  بالدار 
قد   I225 رقم  الوطنية  التعريف 
جبارة  رشيدة  السيدة  لفائدة  باع 
لبطاقة  الحاملة  راشدة،  مغربية، 
 B629060 رقم  الوطنية  التعريف 
الساكنة بالدار البيضاء، %23,3 من 
األصل التجاري الذي هو عبارة عن 
الشعار  ببني مالل ذو  الكائن  فندق 
 AUBERGE DU VIEUX« التجاري 
 : قدره  إجمالي  بثمن   ،»MOULIN
أعاله  البائع  وأن  درهم   622.222
رقم  تحت  التجاري  بالسجل  مقيد 

.14284
تقبل التعرضات بمكتب السجل 
ببني  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
مالل إلى غاوة 15 ووما املوالية للنشرة 

الثا ية.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

86 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع حصة من أصل 

تجاري
ملف البيع رقم : 2221/22

حساب رقم : 8544
ببني  مسجل  بيع  عقد  بمقت�سى 
ومنجز   2215 ماي   26 بتاريخ  مالل 
وكيلي  األستاذة  ادوة  طرف  من 
موثقة ببني مالل، فإن السيد محمد 
شريفي مغربي راشد الساكن بالدار 
التعريف  لبطاقة  الحامل  البيضاء 
لفائدة  باع  قد   I225 رقم  الوطنية 
مغربية،  مرقاد  سميرة  السيدة 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  راشدة، 
الساكنة   I124338 رقم  الوطنية 
62 بني  1 الرقم  بحي األدارسة الز قة 
مالل، %35 من األصل التجاري الذي 
هو عبارة عن فندق الكائن ببني مالل 
 AUBERGE DU« ذو الشعار التجاري
إجمالي  بثمن   ،»VIEUX MOULIN
درهم وأن البائع   1.322.222  : قدره 
أعاله مقيد بالسجل التجاري تحت 

رقم 14284.
تقبل التعرضات بمكتب السجل 
ببني  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
مالل إلى غاوة 15 ووما املوالية للنشرة 

الثا ية.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

87 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
إعالن عن صدقة لألصل التجاري

يعلن ئيس مصلحة كتابة الضبط  
أ ه  بسطات  االبتدائية  باملحكمة 
وقع صدقة لألصل التجاري للمحل 
املسجل بالسجل التجاري تحت رقم 
الرجاء  بقيسارية  والكائنة   14242
 19 رقم  الخامس  محمد  ساحة 
محل  عن  عبارة  هو  والذي  سطات 
التجميل  ومواد  املجوهرات  لبيع 
والذي كان مستغال من طرف السيد 
عادل لحمر الحامل لبطاقة التعريف 
والساكن   W232652 رقم  الوطنية 
رقم   1 بشارع الجنيرال الكتاني ز قة 
61 سطات وا تقل إلى السيد أشرف 

التعريف  لبطاقة  الحامل  لحمر 
والساكن   W315913 رقم  الوطنية 
1 رقم  بشارع الجنيرال الكتاني، ز قة 
والذي ا تقل بمقت�سى  سطات،   61
ماي   2 عقد صدقة رسمي مؤرخ في 
األستاذ  طرف  من  واملحرر   2221
ادريس مسكي املوثق بمدونة خريبكة 
القا ون  ملقتضيات  طبقا  وذلك 

املنظم لتفويت األصل التجاري.
تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
 - التجاري  السجل  قسم   - بسطات 
ووما من تاريخ   15 وذلك داخل أجل 

النشرة الثا ية.
النشرة األولى

 رئيس مصلحة كتابة الضبط

88 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
مكتب السجل التجاري
الرقم التحليلي 12758

تقدوم أصل تجاري حصة في شركة
حساب رقم 1962 م

ملف التقدوم رقم 2219/51
 حن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بخريبكة،  االبتدائية  باملحكمة 
 83 الفصل  للمقتضيات  تطبيقا 
القا ون  التجارة،  مدو ة  من  و124 

رقم 15.95 نعلن ما ولي :
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
على  مصادق   ،2218 ديسمبر   28
طرف  من  أطرافه  توقيع  صحة 
 28 بتاريخ  املختصة  السلطات 
السيد  قدم   ،2218 ديسمبر 
 312 برقم  الساكن  الشوبي  شريف 
خريبكة،  الهناء  حي  لخزامى  ز قة 
 16 برقم  الكائن  التجاري  األصل 
بن  محمد  درب  الشاذلي  إمام  ز قة 
لبيع  مخصص  خريبكة  بوشعيب 
بالسجل  مسجل  السيارات،  أجزاء 
12758 حيث تم  التجاري تحت رقم 
في مبلغ  التجاري  تقويم هذا األصل 
تقرير  حسب  درهم   64.842,31
لفائدة  وذلك  الحصص  مراقب 
 SCA OTO BEN SALEH شركة 
 ش.ذ.م.م بشريك وحيد مسجلة تحت 

رقم 5757.
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تسجل  التعرضات  فإن  وعليه 
املحكمة  بهذه  الضبط  بمكتب 
بخريبكة  التجاري)  السجل  )مكتب 
داخل أجل أقصاه خمسة عشر )15) 

ووما بعد النشر الثاني.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

92 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
ملف رقم : 2221/29
حساب رقم 22274

إعالن عن بيع أصل تجاري
أنس  موثق  عقد  بمقت�سى 
 2221 الصقلي مؤرخ في فاتح مارس 
باع   2221 مارس   4 بتاريخ  ومسجل 
السيد مجد مرزاق الحامل لبطاقة 
 M 97214 رقم  الوطنية  التعريف 
لبطاقة  الحاملة  رحمون  وأمينة 
 M 8232 رقم  الوطنية  التعرف 
الحامل  شعلون  سمير  السيد  إلى 
رقم الوطنية  التعريف   لبطاقة 
 M 273991 مجموع األصل التجاري 
 LOT EDDAFER  : ب  الكائن 
 HAMMAM NAHDA EL JADIDA
اسم   تحت  نشاط  فيه  املزاول 
 ENTREPRENEUR DE BAINS
الشروط  حسب  وذلك    PUBLICS

والكيفية املذكورة في العقد.
تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من   D.LH  15 بالجدودة دخل أجل 

تاريخ النشرة الثا ية.
النشرة الثا ية

املشرف على مصلحة السجل التجاري

12 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجدودة
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2221/19
حساب رقم 16112

في  مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى 
ومسجل بتاريخ   2222 أغسطس   28
فاتح أكتوبر 2222 باع السيد الفالح 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بوشعيب 

السيد  إلى   M81996 رقم  الوطنية 

لبطاقة  الحامل  املصطفى  الفالح 

 MA86426 رقم  الوطنية  التعريف 

ب  الكائن  التجاري  األصل  مجموع 

 DERB OLD SI ABDELKBIR  :

.AZEMMOUR

 MD DE« نشاط  فيه  املزاول 

 FERS VIEUX EN DEMI GROS -

.»EXPL ATELIER DE SOUDURE

والكيفية  الشروط  وذلك حسب 

املذكورة في العقد.

تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من  ووما   15 أجل  داخل  بالجدودة 

تاريخ النشرة الثا ية.

النشرة الثا ية
املشرف على مصلحة السجل التجاري

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجدودة

ملف رقم : 14/2221

حساب رقم 22625
إعالن عن بيع أصل تجاري

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتاريخ  ومسجل   2222 أكتوبر   7  

السيد  باع   2222 أكتوبر   17

لبطاقة  الحامل  النعماني  حسن 

 M 52221 رقم  الوطنية  التعريف 
ملساوي  فاطنة  السيدة  عنه  النائب 

الحاملةلبطاقة التعرف الوطنية رقم 

مومن  ووسف  السيد  إلى   B47312

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
محمد  والسيد   M 126817 رقم 

التعريف  لبطاقة  الحامل  بلبركي 

مجموع   M 291224 رقم  الوطنية 

بالسجل  املسجل  التجاري  األصل 

ب  الكائن   38286 رقم  التجاري 

 69 MARCHIE MUNICIPAL  :

 AZEMMOUR EL JADIDIA

اسم   تحت  نشاط  فيه  املزاول 

 MARCHANT BOUCHER EN

الشروط  حسب  وذلك    DETAIL

العقد. في  املذكورة  والكيفية 

تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من  ووما   15 أجل  دخل  بالجدودة 

تاريخ النشرة الثا ية.

النشرة الثا ية
املشرف على مصلحة السجل التجاري

14 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجدودة

ملف رقم : 2221/13

حساب  رقم : 21222
إعالن عن بيع أصل تجاري

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

 2 ومسجل بتاريخ   2222 26  وفمبر 

 HAMID باع السيد   2222 ديسمبر 

الحامل لبطاقة التعريف   ENNADI

إلى السيد   BJ320092 الوطنية رقم 

لبطاقة  الحامل   TAIB MEZIANE

 M1285 رقم  الوطنية  التعريف 

السجل  ذو  التجاري  األصل  مجموع 

الكائن   38386 رقم  التجاري 

 LOCAL AU SOUS SOL D ب 

 IMMEUBLE SITUEE A NAJMAT

 EL JANOUB 2 ROUTE SIDI

 BOUZID NR 121 EL JADIDA

 COIFFEUR نشاط  فيه  املزاول 

 POUR DAMES OU POUR

 HOMMES OCCUPANT AU

وذلك   PLUS DEUX PERSONNES

حسب الشروط والكيفية املذكورة في 

العقد.

تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من  ووما   15 أجل  داخل  بالجدودة 

تاريخ  النشرة الثا ية.

النشرة الثا ية
املشرف عن مصلحة السجل التجاري

93 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري

ملف رقم : 2221/12

حساب رقم 7526
إعالن عن إشهار  بيع أصل تجاري

تجاري  أصل  بيع  عقد  بمقت�سى 

محمد  ذ.  املوثق  طرف  من  املنجز 

أبريل   21 بتاريخ  واملسجل  حجري 

الضبط  بكتابة  واملودع   2221

باعت شركة   2221 ماي   22 بتاريخ 

STATION SERVICE TAFRAOUT

السيد  القا وني  ممثلها  شخص  في 

لبطاقة  الحامل  املساوي  محمد 

 ،J261137 رقم  الوطنية  التعريف 

بملتقى  االجتماعي  مقرها  والكائن 

للشركة  ملول  وآوت  بيوكرى  طريق 

 STE AFRIQUIA MAROCAINE

 DE DISTRIBUTION DE

ممثلها  شخص  في   CARBURANTS

البغدادي  سعيد  السيد  القا وني 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
األصل  جميع   BE 430433 رقم 

 STATION لشركة  التجاري 

SERVICE TAFRAOUT الكائن مقرها 
بيوكرى  طريق  بملتقى  االجتماعي 
وآوت ملول واملقيد بالسجل التجاري 

4255 بثمن  بهذه املحكمة تحت رقم 

إجمالي قدره 5.422.222 درهم.

رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 

ذي  لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

البيع  على  التعرضات  أن  مصلحة 

هذه  ضبط  بكتابة  تودع  املذكورة 

15 ووما  املحكمة داخل أجل أقصاه 

للمادة  الثا ية طبقا  للنشرة  املوالية 

84 من مدو ة التجارة.

النشرة الثا ية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

فتيحة ملبرع

24 مكرر

املحكمة االبتدائية با زكان
شعبة السجل التجاري

ملف رقم : 2221/168

حساب رقم 4724
إشهار تقدوم أصل تجاري

 حصة في شركة
في  حصة  تقدوم  عقد  بمقت�سى 

شركة مؤرخ في 13 ماي 2222 وتقرير 

ماي   6 مراقب الحسابات املؤرخ في 

اشيبي  الحسين  السيد  قدم   2222
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الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

األصل التجاري املسجل   JB 15238

تحت  با زكان  االبتدائية  باملحكمة 

تز يت  بطريق  الكائن   4928 رقم 

كحصة  باها  أوت  شتوكة  انشادن 

 STATION املدعوة  الشركة  في 

محدودة  شركة   SERVICE BELFAA

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

بنفس  االجتماعي  مقرها  والكائن 

العنوان املشار إليه أعاله.

رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 

ذي  لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

البيع  على  التعرضات  أن  مصلحة 

هذه  ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 

15 ووما  املحكمة داخل أجل أقصاه 

للمادة  الثا ية طبقا  للنشرة  املوالية 

84 من مدو ة التجارة.

النشرة الثا ية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

فتيحة ملبرع

49 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
مكتب السجل التجاري

إعالن عن بيع أصل تجاري
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة االبتدائية ببرشيد 

في  مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى  أ ه 

2221 فوت السيد العربي  26 مارس 

التعريف  لبطاقة  الحامل  املعزة 

والسيد   WB 16978 رقم  الوطنية 

لبطاقة  الحامل  املعزة  االاله  عبد 

للسيد   WB 66083 رقم  التعريف 

لبطاقة  الحامل  جرموني  محمد 

 WB 188236 التعريف الوطنية رقم

كمقهى  املستغل  التجاري  األصل 

373 شارع  ISTANBUL ICE والكائنة 

برشيد  الرا�سي حي وفيق،  الشريف 

على  التجاري  بالسجل  واملسجلين 

و21616   21618 رقم  تحت  التوالي 

 622.222 إجمالي قدره  بثمن  وذلك 

درهم.

التعرضات  جميع  فإن  وعليه 

املحكمة  هاته  ضبط  بكتابة  تقدم 

مكتب السجل التجاري داخل أجل 

خمسة عشرة ووما من تاريخ النشرة 

األولى والثا ية.

النشرة الثا ية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

32 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكتب السجل التجاري

ملف إشهار بيع أصل تجاري

رقم : 2221/24

حساب رقم : 3812

 بمقت�سى العقد التوثيقي املسجل

بدووان   2221 أبريل   29 بتاريخ 

موثقة  شتوان  األستاذة  ادوة 

حامد  عمر  السيد  باع  بالعرائش، 

الوطنية  بطاقته  رقم  فضول  بن 

شارع   52 رقم  عنوا ه   L 128376

لشركة  العرائش،  الخطاب  بن  عمر 

 CAFE PLACE DE LA VICTOIRE

في  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

رقم  الغازي  خالد  السيد  ق  م  ش 

مقرها   ،LA 82892 بطاقته الوطنية 

 155 رقم  االجتماعي ساحة الشهداء 

التجاري  األصل  جميع  العرائش، 

رقم  للمحل الكائن بساحة الشهداء 

لبيع  يستغل  الذي  العرائش   159

اللحوم بالتقسيط واملسجل بالسجل 

االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

من   12496 رقم  تحت  بالعرائش 

عناصره  بجميع  التحليلي،  السجل 

املادوة واملعنوية.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

مكتب السجل التجاري   - بالعرائش 

ووما املوالية للنشرة   15 داخل أجل 

الثا ية.

النشرة الثا ية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

53 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف رقم : 2221/21

حساب خصو�سي  رقم : 8151
إعالن عن تحويل شخص ذاتي إلى 

شخص معنوي بمساهمة عينية
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أ ه  باملحمدوة  االبتدائية  باملحكمة 
بتاريخ املبرم  التحويل  عقد   بموجب 
بموجبه  تم  الذي   2221 ماي   3  

تحويل الشخص الذاتي :
الحامل  مطوري  محمد  السيد 
 T 175635 رقم  الوطنية  للبطاقة 
التجاري  بالسجل  واملسجل 
الكائن   15256 باملحمدوة تحت رقم 
 G4 النصر  إقامة  الرياض  بشارع 

عمارة بسمة املحمدوة.
إلى شخص معنوي :

 WALIMA AFRAH WAZZANI
املسؤولية  ذات  شركة   RAHA
رأسمالها  وحيد  بشريك  املحدودة 
درهم بمساهمة عينية،   1.132.222
2 رقم  : حي الصدوق  املقر االجتماعي 
السيد  املحدوة مسرها  العاليا   146
للبطاقة  الحامل  مطوري  محمد 

.T 175635 الوطنية رقم
أن  وجب  التعرضات  فإن  وعليه 
تقدم إلى كتابة ضبط هذه املحكمة 
من  ووما   15 أجل  داخل  االبتدائية 

تاريخ  النشرة الثا ية.
النشرة الثا ية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

فاطمة الهصاك

54 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرباط
مصلحة كتابة الضبط
ملف تنفيذي عقاري

رقم : 81/2221
حساب : 12159

إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
لفائدة :  زهة بركات

املقدمة عن زوجها املحجور عليه 
عبد هللا دجاد

ضد : الحق العام
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالرباط 

بتاريخ  ستقع  عمومية  سمسرة   أن 
الساعة  على   2221 سبتمبر   2
البيوعات  بقاعة  صباحا  العاشرة 
رقم 5 بهذه املحكمة قصد بيع  صيب 
»محاج  املحجور عليه امللك املسمى 
الرياض 12-11« ذي الرسم العقاري 
رقم 52/14522 وقدره 22/1 من حق 

اال تفاع املتكون من :
 36-36a رقم  املفرزة  القسمة 
مساحتها 1آر 7 سنتيار املشتملة على 

شقة بالطابق الرابع.
 36A-36Aa املفرزة  القسمة 
على  املشتملة  سنتيار   98 مساحتها 

شقة بالطابق الخامس.
الكائن بحي الرياض الرباط محج 
الرياض، العمارة 12 سكتور 9 الشقة 
والشقة  الرابع  بالطابق   11 رقم 

بالطابق الخامس.
البيع  ا طالق  ثمن  حدد  وقد 
باملزاد العلني في مبلغ 629875 درهم، 
وضاف إليه واجب خزينة الدولة %3 

ومصاريف التنفيذ.
تقدوم  أو  املعلومات  وللمزيد من 
بمكتب  االتصال  ومكن  عروض 
التنفيذ املدني شعبة الحجز العقاري 
مأمور   72 بهذه املحكمة املكتب رقم 

إجراءات التنفيذ خالد  بيه.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

4

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع االصل التجاري
ملف رقم 2221/12

بتاريخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
فاتح فبراور وتاريخ 9 مارس 2222 باع 
الحامل  قصير  الصمد  عبد  السيد 
للسيدة   X98086 رقم  ب.ت.و  ل 
رقم  ب.ت.و  الحاملة  بوعياد  مو ة 
األصل التجاري الكائن   CD234242
 13-12-11-33-35-34 رقم   : ب 
واملسجل  واملاس املركز الخميسات، 
 29626 رقم  التجاري  بالسجل 
بالخميسات،  االبتدائية  باملحكمة 
واملعنوية  املادوة  عناصره  بجميع 

واملقدر بثمن 422.222 درهم.
لذلك فإن جميع التعرضات وجب 



عدد 5669 - 12 ذو القعدة 1442 )23 وو يو 2221)الجريدة الرسمية   13206

باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

أجل  داخل  بالخميسات  االبتدائية 

تاريخ صدور  من  ووما  خمسة عشر 

النشرة الثا ية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

41 مكرر

املحكمة االبتدائية بتاونات
إشهار عقد بيع أصل تجاري

ملف بيع رقم : 2221/21

حساب خاص : 11129

عبد  ذ.  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

الواحد قبيبو موثق بسيدي قاسم، 

 2221 19 مارس  مؤرخ بفاس بتاريخ 

بتاريخ  قاسم  سيدي   واملسجل 

29 مارس 2221.

باع السادة :

ورثة سمير الغر يطي :

محمد  بنت  سمية  الراي�سي 

أصالة عن  فسها و يابة عن أبنائها 

وصوفيا  الغر يطي  أنس  القاصرين 

الغر يطي.

بوشتى الغر يطي أصالة عن  فسه 

و يابة عن القاصر محمد الغر يطي.

مطيع مريم بنت امحمد.

للسيد : 

بتجزئة  الساكن  حرفي،  أسامة 

املجاعرة، قطاع 1 جرف امللحة.

بشارع  املستغل  التجاري  األصل 

موالي ابراهيم 2 مركز قرية با محمد 

البيطر«  ابن  »صيدلية  تحت شعار 

بتاو ات  التجاري  بالسجل  واملسجل 

الشروط  حسب   1956 رقم  تحت 

املنصوص عليها بعقد البيع.

وتقبل التعرضات بكتابة الضبط 

داخل  بتاو ات  االبتدائية  باملحكمة 

 (15( عشر  خمسة  وتعدى  ال  أجل 

ووما ابتداء من النشرة الثا ية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

42 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
إشهار عقد بيع أصل تجاري

ملف اإلشهار رقم : 2221/31
السجل التجاري : 9924

حساب رقم : 4973
إن رئيس كتابة الضبط باملحكمة 
أسفله  املوقع  بالصويرة  االبتدائية 

وصرح :
مبرم  عرفي  عقد  بمقت�سى  أ ه 
واملؤدى عنه   ،2219 ووليو   4 بتاريخ 
فبراور   15 بتاريخ  التسجيل  رسوم 
 OR1542/2221 رقم  تحت   2221 

.RE2221-2221629-11264و
كريماني،  حسن  السيد  باع 
الوطنية  بطاقته  الجنسية،  مغربي 
ز قة   83 برقم  الساكن   ،N25624

ابن خلدون، الصويرة.
عناصره  بجميع  التجاري  األصل 
 83 برقم  الكائن  واملعنوية،  املادوة 
املسجل بالسجل  ز قة ابن خلدون، 
االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
بثمن   9924 رقم  تحت  بالصويرة 
السيد  لفائدة  درهم   42.222 قدره 
الجنسية،  مغربي  كوكلو،  حكيم 
 N39972 رقم  الوطنية  بطاقته 
والساكن برقم ز قة سيدي علي بن 

داوود، الصويرة.
وعليه فعلى الدائنين أن وتقدموا 
السجل  مكتب  إلى  بتعرضاتهم 
أجل  داخل  املحكمة  بهذه  التجاري 
اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  وبتدئ 
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر 

)15) من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

43 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
إشهار عقد بيع أصل تجاري

ملف اإلشهار رقم : 2221/42
حساب رقم : 2288

السجل التجاري : 11126
إن رئيس كتابة الضبط باملحكمة 
أسفله  املوقع  بالصويرة  االبتدائية 

وصرح :

أ ه بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ في 
2221، واملؤدى عنه رسوم  وناور   29

التسجيل بتاريخ 26 فبراور 2221.
مغربي  املزالي،  السيد محمد  باع 
الحامل لبطاقة التعريف  الجنسية، 
T122488، الساكن بعمارة  الوطنية 
تانسيفت،  ز قة   1 البرج   12 هبة 
بجميع  التجاري  األصل  الصويرة، 
الكائن  واملعنوية،  املادوة  عناصره 
بالبرج 1، الصويرة، ويستغل ملمارسة 
بالتقسيط)  األثاث  )بيع  نشاط 
املسجل بالسجل التجاري باملحكمة 
رقم  تحت  بالصويرة  االبتدائية 
درهم   252.222 بثمن قدره   11126
 LE CHOCOLAT شركة  لفائدة 
في  التأسيس  طور  في   SARL AU
شخص ممثلها القا وني السيد عبد 
لبطاقة  الحامل  الوراث،  الهادي 

.N346796 التعريف الوطنية رقم
وعليه فعلى دائني البائع املذكور 
مكتب  إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن 
املحكمة  بهذه  التجاري  السجل 
نشر  تاريخ  من  وبتدئ  أجل  داخل 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  هذا 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

44 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
إشهار عقد بيع أصل تجاري
ملف اإلشهار رقم 2221/55

حساب رقم : 5386
السجل التجاري : 12634

إن رئيس كتابة الضبط باملحكمة 
أسفله  املوقع  بالصويرة  االبتدائية 

وصرح :
أ ه بمقت�سى عقد توثيقي املحرر 
من طرف األستاذ  ور الدون املاكوري 
ماي   26 موثق بالصويرة واملؤرخ في 
2221 واملؤدى عنه  رسوم التسجيل 
 2221 وو يو  فاتح  بتاريخ  بالصويرة 
 RE : و   OR :5267/2221 تحت رقم 
قامت   ،2221-2225277-11264
مغربية  بليطير،  أسماء  السيدة 

أكتوبر   22 مزدادة بتاريخ  الجنسية، 
 ،C439768 1975، بطاقتها الوطنية 
الخضراء  املسيرة  بتجزئة  الساكنة 
املدخل أ الشقة رقم 4 شارع الرياض 
التجاري  األصل  ببيع  املحمدوة، 
واملعنوية،  املادوة  عناصره  بجميع 
احمد  بن  عالل   14 برقم  الكائن 
الصويرة، املسجل بالسجل التجاري  
باملحكمة االبتدائية بالصويرة تحت 
ملمارسة  ويستغل   ،12634 رقم 
شعار  تحت  »الصيدلة«  نشاط 
بثمن   »PHARMACIE LAKASBA«
السيدة  لفائدة  درهم   1.122.222
الجنسية،  مغربية  بلمسكم،  سميرة 
 ،1973 مارس   5 بتاريخ  املزدادة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
 21 الساكنة برقم   ،PA127831 رقم 

ز قة القاهرة 21 القنيطرة.
وعليه فعلى دائني البائع املذكور 
الى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن  أعاله 
مكتب السجل التجاري بهذه املحكمة 
نشر  تاريخ  من  وبتدئ  أجل  داخل 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  هذا 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس كتابة الضبط

اإلمضاء : حسن لشهب

90 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم : 2222/2641/41

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي : ادري�سي.

االسم الشخ�سي : محمد.
ابن : محمد وأمه : ومنة بنت محمد، 
 ،2221 أكتوبر   26 بتاريخ  املولود 
 ،17 الز قة   1277 بالرقم  الساكن 
فاس حكم  سيدي الهادي بنسودة، 
عليه بتاريخ 19 أبريل 2221 من طرف 
غرفة الجناوات بفاس من أجل جناوة 
الناتج  بالعنف  قاصر  عرض  هتك 
عنه االفتضاض وبمعاقبته عن ذلك 
بسنتين اثنتين حبسا  افذا وتحميله 

الصائر واإلجبار في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

45
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محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم : 2221/2641/24

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي : خيري.

االسم الشخ�سي : أووب.
 : وأمه  الجياللي  بن  محمد   : ابن 
 جية  جية بنت عبد السالم، املولود 
بموالي   1998 أكتوبر  فاتح  بتاريخ 
672 تجزئة  يعقوب، الساكن بالرقم 
املستقبل، املسيرة، فاس حكم عليه 
طرف  من   2221 مارس   22 بتاريخ 

أجل  من  بفاس  الجناوات  غرفة 
بالتعدد  املوصوفة  السرقة  جرائم 
وهتك  بقاصرة  والتغرير  والليل 
والجرح  والضرب  بالعنف  عرضها 
بثالث  ذلك  وبمعاقبته عن  بالسالح 
وتحميله  حبسا  افذا  سنوات   (3(

الصائر واإلجبار في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

46

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم : 2221/2629/131

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي : طارق.

االسم الشخ�سي : رضوان.
 : وأمه  أحمد  بن  محمد   : ابن 
املولود  السالم،  عبد  بنت  فاطمة 
بفاس،   1998 سبتمبر   22 بتاريخ 
بالد   9 بلوك   4 بالرقم  الساكن 
فاس حكم  كناوة،  املكزاري صهريج 
عليه بتاريخ 29 أبريل 2221 من طرف 

غرفة الجناوات بفاس من أجل جناوة 

والليل  بالتعدد  املوصوفة  السرقة 

والعنف والتهدود ومعاقبته عن ذلك 

وتحميله  حبسا  افذا   (2( بسنتين 

الصائر واإلجبار في األدنى.

الرئيس

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

80
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء

املدورية اإلقليمية للتجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء بنسليمان
تحدود امللك العام البحري 

بشاطئ بوز يقة
الجزء املتواجد بامللحقة اإلدارية 
األولى ببوز يقة - عمالة بنسليمان -

B31b إلى B1094 من الوتد
إعالن عن إجراء بحث عمومي

للتجهيز  االقليمي  املدور  قرار 
ببنسليمان  واللوجستيك  والنقل 
م.ت.م.ع.م/ت.م.ع.ب/63/21  رقم 
بتاريخ 7 وو يو 2221 الذي بمقتضاه 
 2221 ووليو   5 من  ابتداء  سيجرى، 
بحث   2221 أغسطس   3 غاوة  إلى 
عمومي بشأن مشروع تحدود امللك 
العام البحري بشاطئ بوز يقة التابع 
 - ببوز يقة  األولى  اإلدارية  للملحقة 
عمالة بنسليمان، جهة الدار البيضاء 
 B31b إلى   B1094 سطات من الوتد 
وسوف ووضع ملف البحث العمومي 
األولى  اإلدارية  امللحقة  بمكاتب 
ببوز يقة - عمالة بنسليمان ملدة شهر 
وتصريحات  مالحظات  لتلقي  واحد 

من يهمهم األمر.
3

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات

املدورية اإلقليمية للفالحة بالجدودة
للفالحة  اإلقليمي  املدور  يعلن 
بالجدودة عن إلغاء مشروع املرسوم 
بالجريدة الرسمية عدد 5562 بتاريخ 
 (2219 وو يو   5(  1442 فاتح شوال 
)نشرة اإلعال ات القا و ية والقضائية 
املتعلق   ،9162 الصفحة  واإلدارية) 
بنزع ملكية العقارات الفالحية الالزمة 
إل جاز قنوات التوزيع ومسالك لري 
أزمور  االطلسية  الساحلية  املنطقة 
البئر الجدود بإقليم الجدودة )الجزء 
وذلك  ظرا للتغييرات التي  الثالث)، 

القطع  قائمة  من  كل  على  طرأت 

التصميم  وكذا  ملكيتها،  املنزوع 

ويطلب  املرسوم،  ملشروع  التجزيئي 

األمالك  على  املحافظ  السيد  من 

على  التشطيب  بالجدودة  العقارية 

الدفاتر  جميع  من  املشروع  هذا 

العقارية املقيد بها.

89

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 ماي   31 بتاريخ   2221/4852

اململوكة  العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي  النخاخصة  الساللية  للجماعة 

وذي   R/1599 الرسم العقاري عدد 

بتاريخ   64/2221 عدد  الكراء  عقد 

 16347 رقم  ملف   2221 وناور   25

املتواجد بالجماعة الترابية القنيطرة 

 12 اإلدارية  امللحقة  العصام  دائرة 

تاريخ  من  ابتداء  القنيطرة  إقليم 

وو يو   28 إلى غاوة   2221 وو يو   18

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221

املاء  وجلب  ثقب  بإ جاز  الترخيص 

منه من أجل أغراض غسل السيارات 

 BELDADIS SARL شركة  لفائدة 

القا وني  ممثلها  شخص  في  ممثلة 

السيد عثمان بالواتي الحامل لبطاقة 

.GA12531 التعريف الوطنية

8

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2221 ماي   31 بتاريخ   2221/4851
الجماعي  العقار  على  سيجرى  الذي 
املسمى  باملكان  »درقاوة«  املدعو 
الساللية  للجماعة  التابع  »درقاوة« 
9  درقاوة ذي شهادة االستغالل عدد 
املتواجد   2222 13  وفمبر  بتاريخ 
قيادة  الحوافات  الترابية  بالجماعة 
مالك  بني  الغرب  دائرة  الحوافات 
إقليم سيدي قاسم ابتداء من تاريخ 
وو يو   28 إلى غاوة   2221 وو يو   18
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221
الترخيص بإ جاز ثقب وجلب املاء منه 
هكتار   1,50 من أجل سقي مساحة 
السالم  عبد  رفيق  السيد  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GN44781
9

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2221 ماي   31 بتاريخ   2221/4864
الجماعي  العقار  على  سيجرى  الذي 
»اكريز«  املسمى  باملكان  »بوحريرة« 
ذي  اكريز  الساللية  للجماعة  التابع 
بتاريخ   41 رقم  االستغالل  شهادة 
املتواجد بالجماعة   2221 أبريل   22
لالميمو ة  قيادة  لالميمو ة  الترابية 
القنيطرة  إقليم  لالميمو ة  دائرة 
إلى   2221 وو يو   18 من تاريخ  ابتداء 
علني  بحث   2221 وو يو   28 غاوة 
بإ جاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 
منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 
هكتار لفائدة السيدة   3,30 مساحة 
لبطاقة  الحاملة  لودي  عائشة 

.GB252502 التعريف الوطنية
10

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 ماي   31 بتاريخ   2221/4856

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
العقاري  الرسم  ذي   »22 »كبرتية 

13/26139 املتواجد بالجماعة  عدد 

سيدي  دائرة  املساعدة  الترابية 

إقليم  املساعدة  قيادة  سليمان 

 18 من تاريخ  سيدي سليمان ابتداء 

وو يو 2221 إلى غاوة 28 وو يو 2221 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإ جاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

لفائدة  هكتار   4,75 مساحة  سقي 

السيد اسماعيل اوت سيدي لحسن 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB335989

11

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 ماي   31 بتاريخ   2221/4858

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
العقاري  الرسم  ذي  »البشا خ« 

بالجماعة  املتواجد   R/21721 عدد 

املساعد  قيادة  املساعدة  الترابية 

إقليم سيدي  دائرة سيدي سليمان 

وو يو   18 تاريخ  من  ابتداء  سليمان 

2221 إلى غاوة 28 وو يو 2221 بحث 

علني في شأن مشروع الترخيص بإ جاز 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

السيد  لفائدة  هكتارات   4 مساحة 

لبطاقة  الحامل  محمد  الناصري 

.GA72972 التعريف الوطنية

12
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 ماي   31 بتاريخ   2221/4847

اململوكة  العقار  على  سيجرى  الذي 

أوالد  املكادود  الساللية  للجماعة 

 136 عدد  إوجار  عقد  ذي  ايعيش 

عدد  ملف   2221 مارس   5 بتاريخ 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   14392

الحدادة دائرة أحواز القنيطرة إقليم 

وو يو   18 من تاريخ  القنيطرة ابتداء 

 2221 وو يو   28 غاوة  إلى   2221

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

منها  املاء  وجلب  أثقاب   5 بإ جاز 

هكتار   122 من أجل سقي مساحة 

 AGRICOLE PERSEA لفائدة شركة 

ممثلها  شخص  في  ممثلة   LAND

القا وني السيد امحمد اربعي الحامل 

.K8271 لبطاقة التعريف الوطنية

13

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي   31 بتاريخ   2221/4852 ح.ج 

القطعة  على  سيجرى  الذي   2221

الشقالية«  »دار  املسماة  الفالحية 

ذات  العرائش  دوار  بمزارع  الكائنة 

 2221 أبريل   15 بتاريخ  بيع  عقد 

ازغيرة  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء  وزان  إقليم  الوحدة  دائرة 

إلى غاوة   2221 وو يو   18 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2221 وو يو   28

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب 

منه من أجل االستعمال املنزلي  املاء 

وإرواء املاشية وسقي مساحة 0,020 

بعزة  محمد  السيد  لفائدة  هكتار 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GM51767

14

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 ماي   22 بتاريخ   2221/4762

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي   »5 »اودجوج 

بالجماعة  املتواجد   R/12782 عدد 

الترابية املناصرة قيادة املناصرة دائرة 

ابتداء  القنيطرة  إقليم  بنمنصور 

غاوة  إلى   2221 وو يو   7 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2221 وو يو   17

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب 

 1 أجل سقي مساحة  منه من  املاء 

القابية محمد  السيد  لفائدة  هكتار 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G232122

15

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   2 بتاريخ   2221/4878

تعاو ية  بمسجد  سيجرى  الذي 

الترابية  بالجماعة  املتواجد  الغازية 

سيدي  دائرة  ازغار  قيادة  ازغار 

سليمان إقليم سيدي سليمان ابتداء 

إلى غاوة   2221 وو يو   22 تاريخ  من 

في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   2

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب 

املاء منه من أجل تزويد املسجد باملاء 

لفائدة جمعية تعاو ية الغازية ممثلة 

السيدة  اجية  رئيستها  شخص  في 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  فحل 

.G212434 الوطنية

16

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 ماي   31 بتاريخ   2221/4865

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

الرسم  ذي  الساهل«  »بوطويل 

الكائن    32/2253 عدد  العقاري 

منطقة  الكدوة  دوار  املختار  بقبيلة 

ضم األرا�سي ب 7 املتواجد بالجماعة 

دائرة  مختار  قيادة  ارميالت  الترابية 

من  بهت إقليم سيدي قاسم ابتداء 

 28 غاوة  إلى   2221 وو يو   18 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2221 وو يو 

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

0,1271 هكتار لفائدة السيد ادريس 

التعريف  لبطاقة  الحامل  تهوم 

.GN31466 الوطنية

17

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

2221/4866 بتاريخ فاتح وو يو 2221 

الجماعي  العقار  على  سيجرى  الذي 

املدعو »القطاطسة« التابع للجماعة 

شهادة  ذي  القطاطسة  الساللية 

االستغالل عدد 149 بتاريخ 12 أبريل 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   2221

العسلوجي  دار  قيادة  العسلوجي  دار 

دائرة بهت إقليم سيدي قاسم ابتداء 

إلى غاوة   2221 وو يو   21 تاريخ  من 

فاتح ووليو 2221 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

ادريس  السيد  لفائدة  هكتارات   3

التعريف  لبطاقة  الحامل  لقطا�سي 

.GN29236 الوطنية

18

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
وو يو  فاتح  بتاريخ   2221/4867
العقار  على  سيجرى  الذي   2221
الجماعي املدعو »القطاطسة« التابع 
ذي  القطاطسة  الساللية  للجماعة 
بتاريخ   38 عدد  االستغالل  شهادة 
بالجماعة  املتواجد   2221 وناور   27
دار  قيادة  العسلوجي  دار  الترابية 
إقليم سيدي  بهت  دائرة  العسلوجي 
وو يو   21 تاريخ  من  ابتداء  قاسم 
 2221 ووليو  فاتح  غاوة  إلى   2221
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
بإ جاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 
لفائدة  هكتارات   5 مساحة  سقي 
السيد الحسين الوافي الحامل لبطاقة 

.GN69933 التعريف الوطنية
19

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
وو يو  فاتح  بتاريخ   2221/4877
العقار  على  سيجرى  الذي   2221
عقد  ذي  عال«  وامنة  »بالد  املسمى 
صدقة ض بعدد 214 وبالد السراري 
الرسم  ذي  معه  ومن  الحسين 
وبالد   27/42823 عدد  العقاري 
ذي  معه  ومن  محمد  اعمود  وامنة 
 27/37925 عدد  العقاري  الرسم 
اوت  الترابية  بالجماعة  املتواجد 
كندر  إومزار  دائرة  لجروف  السبع 
 25 تاريخ  من  ابتداء  صفرو  إقليم 
 2221 5 ووليو  إلى غاوة   2221 وو يو 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
بإ جاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 
سقي مساحة 1,3757 هكتار لفائدة 
السيد اسرار محمد الحامل لبطاقة 

.GB84068 التعريف الوطنية
20
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

وو يو  فاتح  بتاريخ   2221/4872

العقار  على  سيجرى  الذي   2221

العقاري  الرسم  ذي  »أداو«  املسمى 

57/18632 املتواجد بالجماعة  عدد 

الترابية عين اللوح دائرة أزرو إقليم 

وو يو   25 تاريخ  من  ابتداء  إفران 

بحث   2221 ووليو   5 إلى غاوة   2221

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإ جاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

الشرب وإرواء املاشية وسقي مساحة 

السيد  لفائدة  هكتار   1,7066

لبطاقة  الحامل  والشريف  الركادي 

.DA37493 التعريف الوطنية

21

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

وو يو  فاتح  بتاريخ   2221/4871

العقار  على  سيجرى  الذي   2221

مطلب  ذي  »التوميات«  املسمى 

املتواجد   81/3297 رقم  التحفيظ 

الجوهرة  عين  الترابية  بالجماعة 

دائرة تيفلت إقليم الخميسات ابتداء 

إلى غاوة   2221 وو يو   25 تاريخ  من 

في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   5

وجلب  بئر  بإ جاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

السيدة  لفائدة  هكتار   0,5589

لبطاقة  الحامل  الكبيرة  الحلوقي 

.OD13488 التعريف الوطنية

22

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

2221/4872 بتاريخ فاتح وو يو 2221 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

مطلب  ذي  وشكت«  واد  »فدان 

املتواجد   16/22771 التحفيظ رقم 

بالجماعة الترابية اوت سيبرن دائرة 

الخميسات إقليم الخميسات ابتداء 

إلى غاوة   2221 وو يو   25 تاريخ  من 

في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   5

وجلب  بئر  بإ جاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

4,40 هكتار لفائدة السيد بالحميدي 

التعريف  لبطاقة  الحامل  عمرى 

.X800383 الوطنية

23

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

وو يو  فاتح  بتاريخ   2221/4869

العقار  على  سيجرى  الذي   2221

املسمى »مقطوع الجهار« ذي شهادة 

املتواجد   81/11177 عدد  امللكية 

بالجماعة الترابية مقام الطلبة دائرة 

ابتداء  الخميسات  إقليم  تيفلت 

إلى غاوة   2221 وو يو   25 تاريخ  من 

في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   5

وجلب  بئر  بإ جاز  الترخيص  مشروع 

 2 أجل سقي مساحة  منه من  املاء 

احمد  بومالك  السيد  لفائدة  هكتار 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A8526

24

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
وو يو  فاتح  بتاريخ   2221/4868
العقار  على  سيجرى  الذي   2221
ذي   »2 ق  الحرش  »فدان  املسمى 
 228 ص   154 ض بعدد  عقد شراء 
سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 
الخميسات  دائرة  املصدر  عالل 
إقليم الخميسات ابتداء من تاريخ 25 
 2221 5 ووليو  إلى غاوة   2221 وو يو 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
منه من أجل  املاء  بئر وجلب  بإ جاز 
سقي مساحة 0,9298 هكتار لفائدة 
السيد نعيم محمد الحامل لبطاقة 

.G231422 التعريف الوطنية
25

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2221 ماي   31 بتاريخ   2221/4853
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
»سهب ولد ايشو« ذي الرسم العقاري 
81/13318 املتواجد بالجماعة  عدد 
تيفلت  دائرة  الجوهرة  عين  الترابية 
إقليم الخميسات ابتداء من تاريخ 25 
 2221 5 ووليو  إلى غاوة   2221 وو يو 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
من  منه  املاء  وجلب  ثقب  بإ جاز 
مساحة  أجل أغراض منزلية وسقي  
0,9064 هكتار لفائدة السيدون مراد 
الحاملين  الصالحي  وجواد  سليماني 
 A433293 لبطاقة التعريف الوطنية

.A632833 و
26

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماي   31 بتاريخ   2221/4855 ح.ج 

العقار  على  سيجرى  الذي   2221

عقد  ظير  ذي  »القربوس«  املسمى 

 423 ص   462 بعدد  ض  شراء 

آوت  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

بويحيى الحجامة دائرة تيفلت إقليم 

 25 تاريخ  من  ابتداء  الخميسات 

 2221 5 ووليو  إلى غاوة   2221 وو يو 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإ جاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

سقي مساحة 1,5819 هكتار لفائدة 

السيدون اووب رشدي ومحمد رشدي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملين 

.B111047 و A344222

27

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 ماي   31 بتاريخ   2221/4857

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

ض  شراء  عقد  ذي  دوبا«  »فدان 

42 املتواجد بالجماعة  45 ص  بعدد 

الترابية اوت بويحيى الحجامة دائرة 

ابتداء  الخميسات  إقليم  تيفلت 

إلى غاوة   2221 وو يو   25 تاريخ  من 

في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   5

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب 

 2 أجل سقي مساحة  منه من  املاء 

رشيد  املنياري  السيد  لفائدة  هكتار 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A455236

28

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 ماي   31 بتاريخ   2221/4859

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
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»فدان الريبعة« ذي الرسم العقاري 

16/19972 املتواجد بالجماعة  عدد 

تيفلت  دائرة  الجوهرة  عين  الترابية 

إقليم الخميسات ابتداء من تاريخ 25 

 2221 5 ووليو  إلى غاوة   2221 وو يو 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه  املاء  وجلب  ثقب  بإ جاز 

هكتار   2,30 مساحة  سقي  أجل 

ميلودة  الداللجي  السيدة  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.AB71176

29

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 ماي   31 بتاريخ   2221/4861

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

»فدان سهب السمار« ذي عقد شراء 

املتواجد   158 ص   174 بعدد  ض 

بالجماعة الترابية مقام الطلبة دائرة 

من  تيفلت إقليم الخميسات ابتداء 

تاريخ 25 وو يو 2221 إلى غاوة 5 ووليو 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221

املاء  وجلب  بئر  بإ جاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحة 0,9660 

هكتار لفائدة السيدون اومان الواطي 

لبطاقة  الحاملين  لحسيكة  وخالد 

و   BE769371 الوطنية  التعريف 

.C341753

30

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

2221/4875 بتاريخ فاتح وو يو 2221 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

بنظير  شراء  ذي  برباش«  »ضاوة 

املتواجد   159 ص   114 بعدد  ض 

بالجماعة الترابية آوت علي اولحسن 

دائرة تيفلت إقليم الخميسات ابتداء 

إلى غاوة   2221 وو يو   25 تاريخ  من 

في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   5

وجلب  بئر  بإ جاز  الترخيص  مشروع 

املاء منه من أجل سقي مساحة 0,79 

هكتار لفائدة السيدون ووسف بيجا 

وهرو بيجا الحاملين لبطاقة التعريف 

.U66275 و U62765 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

وو يو  فاتح  بتاريخ   2221/4873

العقار  على  سيجرى  الذي   2221

شهادة  ذي   »1A »دريم  املسمى 

املتواجد   121985/69 عدد  امللكية 

الشقف  عين  الترابية  بالجماعة 

إقليم موالي  باشوية عين الشقف  

وو يو   25 تاريخ  من  ابتداء  يعقوب 

بحث   2221 ووليو   5 إلى غاوة   2221

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

منه من أجل  املاء  بئر وجلب  بإ جاز 

السيد  لفائدة  باملاء  مسبح  تزويد 

تواتي  بيل  الحامل لبطاقة التعريف 

.C392229 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4899
املسماة  البالد  على  سيجرى  الذي 
»جنان بودربالة« الواقعة بحي طيلول 
بعدد  ض  تاكناوت ذات عقد شراء 
 65 كناش األمالك رقم   22 ص   22
املتواجد   2222 مارس   17 بتاريخ 
بالجماعة الترابية وزان باشوية وزان 
امللحقة اإلدارية 2 إقليم وزان ابتداء 
إلى غاوة   2221 وو يو   23 تاريخ  من 
في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   3
وجلب  بئر  بإ جاز  الترخيص  مشروع 
املاء منه من أجل سقي مساحة 0,50 
الفح�سي عبد  السيد  لفائدة  هكتار 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الكريم 

.GM18295 الوطنية
55

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4898
الذي سيجرى على القطعة املسماة 
ضمن  عقد  ذات  السداري«  »ولجة 
كناش   363 صحيفة   468 بعدد 
 2226 ماي   9 بتاريخ   1 األمالك رقم 
ضمن  شراء  لعقد  إصالحي  وملحق 
كناش   242 صحيفة   243 بعدد 
أكتوبر  فاتح  بتاريخ   2 رقم  األمالك 
الترابية  بالجماعة  املتواجد   2227
دائرة  مقريصات  قيادة  مقريصات 
مقريصات ابتداء من تاريخ 27 وو يو 
بحث   2221 ووليو   3 إلى غاوة   2221
الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإ جاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 
املاشية  وإرواء  املنزلي  االستعمال 
لفائدة  هكتار   0,50 مساحة  وسقي 
السيد الغبالي محمد الحامل لبطاقة 

.LC36225 التعريف الوطنية
56

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4895

الذي سيجرى على القطعة الفالحية 

ذات إقرار ضمن  »الفجوج«  املسماة 

13 كناش األمالك رقم 13 بتاريخ 22 

بالجماعة  املتواجد   2216 أكتوبر 

قلعة  قيادة  بوقرة  قلعة  الترابية 

بوقرة دائرة زومي إقليم وزان ابتداء 

إلى غاوة   2221 وو يو   23 تاريخ  من 

في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   3

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب 

منه من أجل االستعمال املنزلي  املاء 

وإرواء املاشية لفائدة السيد ووسف 

التعريف  لبطاقة  الحامل  اسعيدي 

.LC222727 الوطنية

57

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4897

الذي سيجرى على القطعة األرضية 

بمزارع  الكائنة  »الحافة«  املسماة 

بتاريخ بيع  عقد  ذات  الظاهير   دوار 

بالجماعة  املتواجد   2226 ماي   9

دائرة  ملجاعرة  قيادة  ازغيرة  الترابية 

الوحدة إقليم وزان ابتداء من تاريخ 

ووليو   3 غاوة  إلى   2221 وو يو   23

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221

املاء  وجلب  ثقب  بإ جاز  الترخيص 

منه من أجل االستعمال املنزلي وسقي 

السيد  لفائدة  هكتار   0,04 مساحة 

لبطاقة  الحامل  الرياحي  بوشتى 

.A47444 التعريف الوطنية

58
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4894

الذي سيجرى على القطعة املسماة 

عقد  ذات  الظهر«  مور  »فشتالة 

املتواجد   2213 ماي   3 بتاريخ  بيع 

بالجماعة الترابية بني كلة قيادة بني 

ابتداء  وزان  إقليم  وزان  دائرة  كلة 

إلى غاوة   2221 وو يو   23 تاريخ  من 

في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   3

وجلب  بئر  بإ جاز  الترخيص  مشروع 

منه من أجل االستعمال املنزلي  املاء 

املاشية لفائدة السيد محمد  وإرواء 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الكدووي 

.GM17948 الوطنية

59

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4893

الذي سيجرى على القطعة الفالحية 

بتروال  الواقعة  »الرمل«  املسماة 

 282 ذات موجب ملكية ضمن بعدد 

رقم  األمالك  كناش   212 صحيفة 

بالجماعة    2212 13 ماي  بتاريخ   15

دائرة  تروال  قيادة  تروال  الترابية 

الوحدة إقليم وزان ابتداء من تاريخ 

ووليو   3 غاوة  إلى   2221 وو يو   23

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221

املاء  وجلب  ثقب  بإ جاز  الترخيص 

املنزلي  االستعمال  أجل  من  منه 

املاشية لفائدة السيد هشام  وإرواء 

التعريف  لبطاقة  الحامل  القسيمي 

.L312932 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4882

املسمى العقار  على  سيجرى   الذي 

»P D N A2B-7« ذي الرسم العقاري 

58/46686 املتواجد بالجماعة  عدد 

القنادل باشوية  أبي  الترابية سيدي 

سيدي أبي القنادل إقليم سال ابتداء 

إلى غاوة   2221 وو يو   23 تاريخ  من 

في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   3

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب 

املاء منه من أجل سقي حدوقة املنزل 

لفائدة  املسبح  ومال   0,04 مساحتها 

الحامل  احمد  الصادوقي  السيد 

.D96226 لبطاقة التعريف الوطنية

61

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4892

املسمى العقار  على  سيجرى   الذي 

العقاري عدد  بالرسم  »زينة جنان« 

 29 اإلداري  )التحدود   32/37766

سابقا) املتواجد باملكان املسمى اوالد 

الترابية  بالجماعة  املتواجد  امبارك 

بير الطالب قيادة تكنة بين الطالب 

دائرة الشراردة إقليم سيدي قاسم 

 2221 وو يو   23 تاريخ  من  ابتداء 

بحث علني   2221 ووليو   3 إلى غاوة 

بإ جاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

لفائدة  هكتار   0,5781 مساحة 

السيدة الشتوي امل الحاملة لبطاقة 

.GK34528 التعريف الوطنية

62

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4889

املسمى العقار  على  سيجرى   الذي 

ذي الرسم العقاري   »22 »املعروفية 

13/24679 املتواجد بالجماعة  عدد 

قيادة  الغرب  الثالثاء  الترابية سوق 

سوق  دائرة  الغرب  الثالثاء  سوق 

الثالثاء الغرب إقليم القنيطرة ابتداء 

إلى غاوة   2221 وو يو   23 تاريخ  من 

في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   3

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب 

 5 أجل سقي مساحة  منه من  املاء 

هللا  عبد  السيد  لفائدة  هكتارات 

البوعامري الحامل لبطاقة التعريف 

.G117528 الوطنية

63

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4888

املسمى العقار  على  سيجرى   الذي 

العقاري  الرسم  ذي   »7 »املعروفية 

13/24666 املتواجد بالجماعة  عدد 

قيادة  الغرب  الثالثاء  الترابية سوق 

سوق  دائرة  الغرب  الثالثاء  سوق 

الثالثاء الغرب إقليم القنيطرة ابتداء 

إلى غاوة   2221 وو يو   23 تاريخ  من 

في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   3

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب 

 5 أجل سقي مساحة  منه من  املاء 

هكتارات لفائدة السيد الغزالي محمد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GB9811

64

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4886

الجماعي  العقار  على  سيجرى  الذي 

باملكان  اسبيطة«  »أوالد  املدعو 

التابع  اسبيطة«  »أوالد  املسمى 

للجماعة الساللية أوالد اسبيطة ذي 

بتاريخ   11 عدد  االستغالل  شهادة 

بالجماعة  املتواجد   2221 ماي   12

إقليم  عامر  باشوية  عامر  الترابية 

سال ابتداء من تاريخ 23 وو يو 2221 

إلى غاوة 3 ووليو 2221 بحث علني في 

شأن مشروع الترخيص بإ جاز ثقب 

منه من أجل االستعمال  وجلب املاء 

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وإرواء 

الظريف  السيد  لفائدة  هكتار   0,75

التعريف  لبطاقة  الحامل  هللا  عبد 

.A582423 الوطنية

65

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4887

الجماعي  العقار  على  سيجرى  الذي 

باملكان  الغوال«  »حفرة  املدعو 

التابع  اسبيطة«  »أوالد  املسمى 

للجماعة الساللية أوالد اسبيطة ذي 

بتاريخ   12 عدد  االستغالل  شهادة 

بالجماعة  املتواجد   2221 ماي   12

إقليم  عامر  باشوية  عامر  الترابية 

سال ابتداء من تاريخ 23 وو يو 2221 

بحث علني   2221 ووليو   3 إلى غاوة 

بإ جاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

لفائدة  هكتار   1,1609 مساحة 

لبطاقة  الحامل  بنزهوة عزيز  السيد 

.AB332019 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4884

القطعة  العقار  على  سيجرى  الذي 

له  املغفور  توزيع  من  الفالحية 

دوار  ملزارع  التابعة  الخامس  محمد 

العساكرية ذات شهادة إدارية عدد 

املتواجد   2221 ماي   4 بتاريخ   198

قيادة  ارميالت  الترابية  بالجماعة 

مختار دائرة بهت إقليم سيدي قاسم 

 2221 وو يو   23 تاريخ  من  ابتداء 

بحث علني   2221 ووليو   3 إلى غاوة 

بإ جاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

السيد  لفائدة  هكتارات   2 مساحة 

لبطاقة  الحامل  بغدادي  محمد 

.GN73374 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   4 بتاريخ   2221/4921

املسمى العقار  على  سيجرى   الذي 

العقاري  الرسم  ذي   »7 »الر�سى 

13/24794 املتواجد بالجماعة  عدد 

قيادة  الغرب  الثالثاء  الترابية سوق 

سوق  دائرة  الغرب  الثالثاء  سوق 

الثالثاء الغرب إقليم القنيطرة ابتداء 

إلى غاوة   2221 وو يو   23 تاريخ  من 

في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   3

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب 

 5 أجل سقي مساحة  منه من  املاء 

هكتارات لفائدة السيد بناصر  خيلة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G147935

68

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   4 بتاريخ   2221/4922

املسمى العقار  على  سيجرى   الذي 

مطلب  ذي  الباعوش«  »فدان 

ذي   41/37326 عدد  التحفيظ 

 347 424 ص  عقد اشهاد ض بعدد 

تازوطة  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء  صفرو  إقليم  صفرو  دائرة 

إلى غاوة   2221 من تاريخ فاتح ووليو 

في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   8

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب 

منه من أجل االستعمال املنزلي  املاء 

لساكنة دوار عيشون وسقي مساحة 

هكتارات لفائدة جمعية السعادة   4
للتنمية والحفاظ على املجال الغابوي 

في شخص ممثلها القا وني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   2 بتاريخ   2221/4879

املسمى العقار  على  سيجرى   الذي 

»فدان الشارف اكلي وفدان الشارف 

ذي  اكلي«  الشارف  وفدان  امغيلة 

وبعدد   98 بعدد  ض  شراء  عقود 

214 املتواجد بالجماعة  216 وبعدد 
املنزل  دائرة  امكودو  أوالد  الترابية 

 25 تاريخ  من  ابتداء  صفرو  إقليم 

 2221 5 ووليو  إلى غاوة   2221 وو يو 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإ جاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

هكتارات   10,4012 مساحة  سقي 

اسماعيل  بروا�سي  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GB153196

70

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   2 بتاريخ   2221/4882

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

االستغالل  شهادة  ذي  »بويستران« 

عدد 22 بتاريخ 4 ماي 2221 املتواجد 

باشوية  تزكيت  الترابية  بالجماعة 

من تاريخ  إفران إقليم إفران ابتداء 

ووليو   5 غاوة  إلى   2221 وو يو   25

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221

املاء  وجلب  ثقب  بإ جاز  الترخيص 

منه من أجل الشرب وسقي مساحة 

هكتارات لفائدة السيد االدري�سي   5

 ور الدون الحامل لبطاقة التعريف 

.DB21918 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   2 بتاريخ   2221/4885

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي الرسم العقاري عدد  »اعراض« 

بالجماعة  املتواجد   67/18825

أكوراي  دائرة  اوخلفن  اوت  الترابية 

تاريخ  من  ابتداء  الحاجب  إقليم 

ووليو   7 غاوة  إلى   2221 وو يو   28

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2221

منه  املاء  بئر وجلب  الترخيص بحفر 

 2,9534 مساحة  سقي  أجل  من 

هكتارات لفائدة السيد الصافي احمد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C233434

72

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   2 بتاريخ   2221/4881

املسمى العقار  على  سيجرى   الذي 

»فدان عمر احمري« ذي عقد تنازل 

املتواجد   475 ص   373 بعدد  ض 

بالجماعة الترابية اوت السبع لجروف 

صفرو  إقليم  كندر  إومزار  دائرة 

 2221 وو يو   25 تاريخ  من  ابتداء 

بحث علني   2221 ووليو   5 إلى غاوة 

بإ جاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

مساحة 1,50 هكتارات لفائدة السيد 

لبطاقة  الحامل  لحسن  اليوسفي 

.C212139 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4896

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد  امللكية  شهادة  ذي  »التفاوتي« 

بالجماعة  املتواجد   16/52649

دائرة  الغندور  سيدي  الترابية 

الخميسات إقليم الخميسات ابتداء 

إلى غاوة   2221 وو يو   28 تاريخ  من 

في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   7

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

العالكي  السيد  لفائدة  هكتارات   5

التعريف  لبطاقة  الحامل  با صر 

.B602528 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

وو يو  فاتح  بتاريخ   2221/4874

العقار  على  سيجرى  الذي   2221

شهادة  ذي   »2 »خدوجة  املسمى 

املتواجد   16/35877 عدد  امللكية 

بالجماعة الترابية اوت علي اولحسن 

دائرة تيفلت إقليم الخميسات ابتداء 

إلى غاوة   2221 وو يو   25 تاريخ  من 

في شأن  علني  بحث   2221 ووليو   5

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

ووسف  السيدون  لفائدة  هكتار   1

باعلي وأمنة بو هي الحاملين لبطاقة 

و   AB602761 الوطنية  التعريف 

.AB629595
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   2 بتاريخ   2221/4883

املسمى العقار  على  سيجرى   الذي 

عقود  ذي  ايسلي«  »باداو تغبالوت 

وعدد   812 بعدد  مضمنة  شراء 

املتواجد بالجماعة   829 وعدد   815

الترابية سرغينة دائرة إومزار مرموشة 

 25 تاريخ  من  ابتداء  بوملان  إقليم 

 2221 5 ووليو  إلى غاوة   2221 وو يو 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإ جاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

لفائدة  هكتار   6,56 مساحة  سقي 

السيد لكربوز محمد الحامل لبطاقة 

.C122572 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4922

املسمى العقار  على  سيجرى   الذي 
»بن عبد النبي 2« ذي الرسم العقاري 

بالجماعة  املتواجد   59/3212 عدد 

إقليم  الحاجب  دائرة  إقدار  الترابية 

وو يو   22 من تاريخ  الحاجب ابتداء 

2221 إلى غاوة 28 وو يو 2221 بحث 

الترخيص مشروع  شأن  في  علني 

بإ جاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

السيدة  لفائدة  املنزلي  االستعمال 

لبطاقة  الحاملة  جميلة  بلهنبل 

.X40466 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4891

املسمى بالعقار  سيجرى   الذي 

»بوسلهام« ذي الرسم العقاري عدد 

3523/54 املتواجد بالجماعة الترابية 

محمد  با  قرية  دائرة  العابد  سيدي 

 28 تاريخ  من  ابتداء  تاو ات  إقليم 

 2221 7 ووليو  إلى غاوة   2221 وو يو 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

أجل  من  سبو  واد  من  املاء  بجلب 

سقي مساحة 8,5281 هكتار لفائدة 

السيدون القري�سي حمادة والقري�سي 

التعريف  لبطاقة  الحاملين  ادريس 

.C233776 و C82442 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2221 وو يو   3 بتاريخ   2221/4892

الذي سيجرى على القطعة الفالحية 

بمزارع  الكائنة  قلة«  »عين  املسماة 

بسنة  بيع  عقد  ذات  الشيخ  دوار 

كلة  بني  الترابية  بالجماعة   2222

قيادة بني كلة دائرة وزان إقليم وزان 

2221  إلى  23 وو يو  ابتداء من تاريخ 

في  علني  بحث   2221 ووليو   3 غاوة 

شأن مشروع الترخيص بإ جاز ثقب 

وجلب املاء منه من أجل سقي مساحة 

1 هكتار لفائدة السيدة  ادوة مروان 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.GM 142796
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الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بتاونات
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