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 .................................................................................. STE CHIKEN FOREVER13356

 ........................................................................... STE   VANITY(BEAUTY(BAR13356

 ............................................................................................. STE NZALAT BAT13356

 ............................................................................... STE MARSOU POISSON13357

 .......................................................................... STE SABBIE D›ORO BEACH13357

 ................................................................................... STE EDIFICE GESTION13357

 ........................................................................................STE BELI GOURMET13357

 .......................................................... STE ENTREPRISE AHMOUT FRERES13357

13358شركة فيت3رل3ج .................................................................................................. 

 ....................................................................................STE IDEALE AUTO FES13358

 .................................................................... .....STE DOMAINE KAABOUCH13358

 .......................................................STE PROMOTION AGADIR FOLKLOR13358

13359شركة ص3دينيت.................................................................................................. 

 .......................................................................................... STE. EVO-EXPRESS13359

 ...................................................................................................RAM EXPRESS13359
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 ........................................................................AEROTECHNIC INDUSTRIES13359

 .............................................................................................................SIMAZRI13359

 ............................................................................................ IAMAR ESSALAM 13359

 ......................................................................................................SOMAFELEC13363

 ...................................................................................... AC TOURS SERVICES13363

 .....................................................................................STE. HAMADA(PROM13363

 ........................................................................... NASSIHI CONSTRUCTION13363

 ...................................................................... UNIVERS SCOP DIVERS 13363شركة

 ..................................................................................................... ELECTRALIM13361

 .............................................................................CONCRETE MAROC 13361شركة

 ............................................................................................. CAPITAL BEAUTY13361

 HYDRAULIQUE & GENIE( CIVIL & TRAVAUX & FOURNITURE

 ....................................................................................................HGCTF13361

 ...............................................................................STE AL ANA9A OPTIQUE13361

 ...............................................................................STE(TRANS  BENLAMINE13362

 .....................................................................................STE ASMOUG TRANS13362

 ...................................................................................... PHYTO AGRI DADES13362

 ................................................................................ STE AKHSASSI BOUDDI13362

 ................................................................................................. Atelier Médical13363

13363شركة اس3اق تيليال.............................................................................................. 

 .............................................................................................ARS TRANSPORT13363

 ............................................................................................STE AGRIMARTIN13363

 ..................................................................................... STE AFRAH ZIZ 13363شركة

 ............................................................................................ ADRARFOR 13363شركة

 ................................................................................... CARGO MARCH 13364شركة

 ...................................................................................C.H MEDICAL SERVICE13364

13364شركة بي3 افيت.................................................................................................... 

 ..........................................................................................STE BELFAA IMMO13364

 .....................................................................................  STE BEL FAST TRANS13364

 ...............................................................................................FH SOUSS TRAV13364

 ............................................................................. EL YOUSSEFI MOHAMED13365

 ................................................................................ STE CHTOUKA PEINTRE13365

 ........................................................................................ SOCIETE LIHBI FISH13365

 .......................................................................................... LAMI LOGISTIQUE13365

 .......................................................................................... KHOKANA TRANS13365

 ................................................................................ MY STRUCTURE TRANS13366

 ..................................................................................................ZIKAM CLEAN13366

 ................................................................................................TRANS CRISTIN13366

 ............................................................................... Sté TLAYT IMMOBILIERE13366

 ......................................................................................... TIFNIT AGRITRANS13366

13366  شركة فحاس...................................................................................................... 

13366شــركة كافي سناك أ مار........................................................................................ 

 ............................................................................SOCIETE CHOUMA-LIGHT13367

 ......................................................... SOCIETE BAYOUR CONSTRUCTION13367

13367 شركة اوط3 كلين.................................................................................................. 

 .................................................................... STE ABIDANOS LOGISTIQUE   13367

 ................................................................................................. HOSS BOXING13367

 ................................................................................................ GO BRANDING13368

 ....................................................................................STE FINE CAFE SNACK13368

 .................................................................................................STE FAY TRANS13368

 .................................................................................................EQUB BUREAU13368

 ..................................................................STE ENTREPRISE STAMATAKOS13368

 ...........................................................................STE DARDOURY TRAVAUX13368

 .............................................................................................. STE LIVA TRANS13369

 ........................................................................................................KITCHEN U13369

 .................................................................................................. IGA TRAVAUX 13369

 ........................................................................................SOUSS TRANSLOG  13369

 ............................................................................ SOCIETE SO FINE SERVICE13369

 ........................................................................................................ SGCNTRAV13373

 ..............................................................................................STE RAM TOURS13373

 ........................................................................................NICE ENERGY TECH13373

 ..................................................................................TRANSPORT(A 2 MARS13373

 ..............................................................................................TRANS BIKBOUL13373

 ....................................................................................................MTB SERVICE13371

 .....................................................................................................................RFFF13371

13371سيرما طرونس...................................................................................................... 

 .......................................................................................STE SED INGENIERIE13371

13371شركة ريس3س بي3تك........................................................................................... 
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 .............................................................................................. STE NYZAR PRO13371

 ...........................................................................................................TAWRGUI13371

 .......................................................................... TAGHAZOUT BEACH CARS13372

 .......................................................................................TECHNOPOLE CARS13372

 ................................................................................................ TAKI TRAVAUX13372

 ....................................................................................................RANAJE CARS13372

 ...................................................................................... HOUA SAMAK 13372شركة

 ..................................................................................... IMMOGADOR  13372شــركة

 ..........................................................................................EVH CONSULTING13373

 .............................................................................. ABRDAN TOLLORT 13373شركة

 .......................................................................... STE HD EDUCATION PRIVE13373

13373شركة أ ابري......................................................................................................... 

 ............................................................................. STE TRANS JADID SOUSS13373

..................................................................................................................  INGC13373

 .................................................................................................. STE WIN TISSI 13373

 ......................................................................................THREE STARS TRANS13374

 ....................................................................... AUTO-ÉCOLE AZROU  13374شركة

 ........................................................................ SOCIETE SAAD EL BAROUDI13374

13374شركة داود للبناء.................................................................................................. 

 ............................................................................................. STE AUTO ROAD13374

 ................................................................................... STE MOURTIB FRERES13374

 ........................................... STE ASSURANCES AL MANSOUR ADDAHBI13374

 ..................................................................................................... STE SIFALOG13375

 .................................. STE NOUVELLE GENERATION TRAVAUX DIVERS13375

 ........................................................HOLDING SCOLAIRE D EXCELLENCE13375

 .........................................................................................STE KIM LINE DATA13375

 ........... ..........................................................................................................GBR13375

 ................................................................................................. 13375شركة ا كل3سفير 

 .......................................................................................................... IRRIMAK 13375

 ......................................................... LE GRAND CHANTIER ROUDANAIS 13376

 ......................................................................................... 13376شركـــــــة  ـــــــــــ3ر الصحراء

 ..................................................... SOUSSA DES TRAVAUX DE BATIMENT13376

 ...........................................................................................SOCIETE  IHI(CARS13376

 ................................................... SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOUFIK13376

 ............................................................................................. STE NOUHI GAZ13377

 ........................... SOCIETE NALI DE GESTION ET D’ADMINISTRATION13377

 .............................. STE L’AFRICAINE DE GENIE CIVIL ET EQUIPEMENT13377

 INSTITUT PRIVE ANNAHDA DES COMPETENCES ET شركة 

 ................................................................................................METIERS13377

 .....................................STE. SCHOOL(NOUVELLE(GENERATION(PRIVE 13377

 .......................................................................................................STE. EADEO13377

 .................................................................................................STE. ALU(GLOS13377

 ............................................................................................ SPIDER ELECTRO13377

 ..........................................................................................................RONABAT13377

 .....................................................................STE MRWAN ET IMAD TRANS13378

 ............................................................................ STE MONDERISE GLOBAL13378

 ...........................................................STE MODERNE BETIMENT MAROC13378

 ................................................MEDMAR MEDIA MARKETING SERVIVES13378

 ................................................................................................ M.F. DOUKALA13378

 .................................................................................... STE SEGNO TRAVAUX13378

13379شــركة رصب3ردن ترانس....................................................................................... 

 .......................................................................... SOCIETE RAWHAN FRERES13379

 ..................................................................................................ODILIA TRANS13379

 .......................................................................................... TAMDA FISH 13379شركة

 ...............................................................................................INGC HOLDING13379

 ...................................................................AMLEG CONSTRUCTION 13379شركة

 ............................................................................. SOCIETE SAMA AOUTRIR13383

 ................................................................................................ FILTRE AFFAIRE13383

 ......................................................GROUPE SCOLAIRE EL GHADIR PRIVE13383

 .......................................................................................................LES 7 PAINS13383

 .................................................................................... MABANI EVOLUTION13383

 ...............................................................................................................ADCOB13381

 ........................................................................................................ CHEESE UP13381

 ........................ STE(SAHRAOUI  METAL(STEEL(CONSTRUCTION(SARL13381

 ...................................................................STE BAWHARA ISTITMAR SARL13381

 ......................................................................... CHENNANIA(CAR  SARL(AU13381

 ................................................................................................... IP TRAD SARL13382

 .....................................................................................STE ROMARIN ATLAS13382
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 ........................................................................................................ KRAFT SOL13382

 .............................................................................................MEDICAL GREEN13382

 ........................................................................................................... RIVADOR13383

 .................................................................................LES JARDINS OUMAICA13383

 ........(LA(CENTRALE(DE(L›IMPRESSION(ET(DU(CARTONNAGE (CDIC13383

 ................................................BUILDERS ASSOCIATE COMPANY S.A.R.L13384

 .................................................................................................... EURO AMILA13384

 ...............................................................................................B.GOLDEN WAY13384

 .............................................................................................................79A CAR13384

 ..................................................................................................... H.T.NEGOCE13384

 ...................................................................................... YOUSSAM SERVICES13384

 ......................................................OXFORD MARKETING DIGITAL PRIVE13385

 ....................................................................................................STE TAHOMA13385

 ..................................................................................................... IRCOFARMA13385

 ..................................................................BOUKMOUH CONSTRUCTION13385

 .............................................................................ROCHDI STONE SARL AU13386

 ............................................................................... « HIRAF(BOIS«    HEBO    13386

 ....................................................................................NOURFA CAR 13386 3رفا كار

 .............................................OUHDIDOU TRANSPORT AND LOGISTICS13386

 ...............................................................................................ESPACE PLASTIC13387

 ................................................................................AWESTRUCK BUILDING13387

 ....................................................................................................... ASSA_PHAE13387

 ............................................................................................................BATINOV13388

 ......................................................................................................... SAIS STUD13388

 ........................................................................ STE AL AKHDAR TECH SARL13388

 ...............................................................................................................PLOMB13388

 ................................................................................................................ 13388إفاغزينا

 .........................................................................»EZ-ZAHRAOUI ET FRERES«13389

 SOCIETE INDUSTRIELLE MAROCAINE OLEAGINEUSE

 ......................................................................................D›OUEZZANE13389

 ..................................................................................EDUCATAOUFIQ PRIVE13389

 ..........................INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE GOUVERNANCE13393

 ............................................................ MKO BROTHERS LOGISTICS SARL13393

 .............................................................. PR&EVENT CORPORATION SARL13393

 ............................................................................... F.F NEGOCE 13391ف ف  يك3س

 ............................................................................ SPRINGBOK LOGISTIQUE13391

 ......................................................................................................JOSEPI CARS13391

 .................................................................................................. 13392شالة ك3نسيلتين

 ....................................................................................... JARDIN DE DAKHLA13392

 ....................................................................................HIBA ATLAS TRADING13392

 ..................................................................................................TIMZO TRANS13392

 ..............................................................................ALKHAIRAT LILISTITMAR13393

 ................................................................................................silicon solutions13393

 ................................................................................. ACTLAW CONSULTING13393

 ................................................STE AYYUZ FORMATION PRIVE SARL AU 13394

 ............................................................................................................EDGESEC13394

 ...............................FRONTLINE TRADING COMPANY OF MOROCCO13394

 ................................................................................................... HMPROTECH13395

 ....................................................................................... SDG DISTRIBUTION13395

 ......................................................................................DOBIACCO NEGOCE13395

 ..................................................................................................... FIRST PECHE13396

 ................................................................................................ STE ASILA SARL13396

 ...........................................................................................STE NEXT ETUDES13396

 ....................................................................................... OCEAN’S FACILITIES13397

13397جستين ب3كس ك3نسلتنغ..................................................................................... 

 ......................................................................................................MOTORINO13397

 .....................................................................................AIR DE REPOS DOHA13398

 ..........................................RECYCLAGE  ALUMINIUM  CUIVRE  MAROC13398

 .......................................................................................BELDI STAR MAROC13398

 ...................................................................MESNOUNI DEVELOPPEMENT13398

13399بليتا ايتس............................................................................................................. 

 ....................................................................................................SATOUR FISH13399

 ........................................................................................................ MACHENG13399

 ..............................................................................................STEP TOGETHER13433

 ................................................................................................... GLAGLA SARL13433

 ..................................................................................................... SKNOURISH13433

 ............................................................................................. BERGA LOGISTIC13433

 ...........................................................................STE HUILERIE SFIH FRERES13431
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 ..................................................................SOCIETE AZUR MNERALS SARL13431

 ....................................................................................... LE MEISTERFLEISCH13431

 .....................................................................................................BINAPROUD13432

 ................................................................................................ STE L’EMBELLIE13432

 ........................................................................................................ MEKTRINV13432

 ...........................................................................................CHAMPS DU PAIN13433

 ........................................................................................ HOTEL LE FABERGE13433

 ....................................................................................... A.S.L TRANSLATION13433

 .............................................................. SEMENCE D›OREE 13433السنبلة الذهبية

 ..................................................................................................RIYAHI TOURS13434

 .................................................................................................AYDA NEGOCE13434

13434ف3اكه الشمال...................................................................................................... 

 .................................................................................................AYDA NEGOCE13435

 ................................................................................................ LAVAGE BADRE13435

 ........................................................................................................... AGRO NS13435

 .............................................................................. 13435رياض س3كيرا اوطيل آ د سبا

 .................................................................................................AYDA NEGOCE13436

 ...........................................................................................SMART OBJECTIFS13436

 .................................................................SOCIETE AZUR MINERALS SARL13436

 ................................................................................................STE ROMA COF13436

 .....................................................................................................PRO RACHDI13437

 ............................................................................... CENTRE NORD PROMO13437

 .......................................................................................KAMELEONS MODE13437

 .......................................................................................BELDI STAR MAROC13437

 .....................................................................................................CITRUNORD13438

 .............................................................................................MORO SERVICES13438

 ..................................................................................... KHADAMAT TOURKI13438

 ........................................................... TRANSPORT(ACHRAF & ZAKARIYA13438

13439ارمادا ل3جيستيك................................................................................................. 

13439باك3فيس ك3 طا ش.م.م.ش.و............................................................................... 

 ......................................................................................................ELOUAKALA13439

 ............................................................................................................ CUV SOL13413

 ....................................................................................................... INSAL SARL13413

 ..........................................................................................WN PRINT GROUP13413

 ..................................................................................................E3SBI SARL AU13411

 ...................................................................................................TFTA SARL AU13411

 ............................................................................... CHAYKH JAOUHAR CAR13411

 .............................. ARTISANS(MINEURS(CADETAF(DE(TAAZABT  SARL13411

 ...................................................................................................JABKA ACTIVA13412

 ................................................................................. MOVE AFRICA SERVICE13412

 ......................................................................................................... 13412أبتي بري مايا

 ...................................................LES LABORATOIRES ESPACE COSMETIC13412

13413الشركة العقارية رياض األنس............................................................................. 

 ................................................................................................... GHAYA SHOP13413

 ............................................................................................ TILSA JAOUHARA13413

 ...........................................................................................HKM SOLUTIONS13413

 ............................................................................................................ ALITOUT13414

 .......................................................................................ESAV PRODUCTION13414

 .......................................................................................ESAV PRODUCTION13414

 ...............................................................................STE OUMAKSI TRAVAUX13414

 ............................................................................................. 13415سيم3 اشرف ترانس

 ..............................................................................................STE LUS ADDOU13415

 .........................................................................................COG CONSULTING13415

13416مخبزة  حل3يات ضيعة ل3داية.............................................................................. 

 ...............................................................................WELLNESS DIAGNOSTIC13416

..................................................................................................................  AJNS13416

 ......................................................................................................KOOKIE TEX13417

 ....................................................................................... DETAILING MASTER13417

 .................................................................................................DCR ALANAKA13417

 ................................................................................HAPPY CLOSET MAROC13418

 .................................................................... TRADING MOROCCO AFRICA13418

 .................................................TIME OF BRILLIANT BROAST COMPANY13419

 .......................................................................................................DALIA INFO13419

 ................................................................................................. PARA HOPITAL13419

 ....................................................................... STE AHJAOUI TRAV NEGOCE13423

 ............................................................................................... 13423بريك3ما ه3ل دينك

 ............................................................ GRAND VICTORIA SCHOOL PRIVE13423

 ..................................CENTRALE AFRICAINE D’ACHAT ET LOGISTIQUE13423
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 .............................................................................. ABHOUN›S CORPORATE13423

 .........................................................................................STE CHELQI TRANS13421

 .........................................................SOCIETE SUD AGRO DISTRIBUTION13421

 ...........................................................................SOCIETE RIF AVR SARL AU 13422

13422ثرم جاد................................................................................................................. 

 ..........................................................................................................DERATUM13422

13422ثرم جاد................................................................................................................. 

 ............................................................................................. L.M TAZA SAMIA13423

 ................................................................................SAHARA SOLUFINANCE13423

 ........................................................................................ESPACE COSMETIC  13423

 .......................................................................................W.ZDF LOGISTIQUE13424

 ......................................................................FRIGO SIDI-HAMZA MAROC 13424

 ............................................................................................................BEAZMO13424

 .......................................................................................... 13424اطلس كاديس ش.م.م

 ...................................................SOCIETE(CHERIFIENNE(DES(SELS - S.C.S13425

 .............................................................. STE AYOUB INASS AGRICULTURE13425

 ...............................................................................................................E-BAYTI13425

 ........................................................................................................PRO PASTA13426

 ...............................................................................SOCIETE CTS SAISS SARL13426

 ..................................................................SOCIETE TUBE MERAS SARL AU13426

 ............................................................................. LAMZEM TRAVAUX SARL13427

 .....................................................................RADOUDE TRANSPORT SARL13427

 .............................................................................COMPLEXE MAKKA SARL13427

 ................................................................................SOCIETE ABRAJ HAMZA13428

 ...............................................................................................................HDBAK13428

 .........................................................................................NORN BERG CORP13428

 ........................................................................................................2JI SAKANE13428

13429صبح إيم3............................................................................................................. 

 ............ » SOCIETE(AGRICOLE(DOMAINE(MEKOUAR  » SAGRIDOME13429

13429باك3فيس أيتي ش.م.م.ش.و.................................................................................. 

 ............................................................................................ JAD PARFUMERIE13433

 ............................................................................................................ L’COURS13433

 ................................................................................. AMNESIA KECH EVENT13433

 .......................................................................................................... .............2IA13431

 ...................................................................................... NAWRAS ZO TRANS13431

 .................... STAICU SOCIETE IMPORT EXPORT ET TRAVAUX DIVERS13431

13431ِبــــُيـــ3  ِكـــيــــْن............................................................................................................. 

 .......................................................................................... FDALA SHOPPING13432

 ...................................................................KELLSY IMMOBILIERE S.A.R.L   13432

 .................................................. STE(IMMOBILIERE(SAFA § MARUA(SARL13433

 ......................................................................................HAMED IRRIGATION13433

 ................................................ SOCIETE TRANSPORT EX FRESH SARLAU13433

 ...............................................................PEARL(TRANSPORT & LOGISTICS13433

 ............................................................................................................ 13434بل3باالكغي

 .........................................................................................ALLIANCE TRANSIT13434

 ........................................................................................................... 13435وازن برينت

 ....................................................................................SIDI SLIMAN SAHARA13435

 ...............................................................................................S.B.H BUILDING13435

 ............................................................................................... DAR KHETTARA13436

 ....................................................................................... UNITED OF BEAUTY13436

 ........................................................................................................................VQ13436

D3PORT SARL13437 دتروا ب3ر.................................................................................. 

 ..........................................................................................................HR PRINT 13437

 .........................................................................SOLONORTH CONNEXION13437

 ................................................................SOCIETE CREPO'CLOCK SARLAU13438

 ..................................................................STE GR EL KHOUMSSI SARL AU13438

 .................................................................STE GR EL KHOUMSSI SARL/AU13438

 .................................................................. STE DAHMI SECURITE SARL AU13438

 .................................................................STE SERVICE TRAVAUX SARL AU13439

 ..................................................................................COFFEE KARDESLERIM13439

 .................................................................................FRERES HADDOU 13439شركة

 ....................................... SALON(DECORATION(ET(FINITION  -S(D(E(F    13439

 ............................................................................................................. IS PREPA13443

 .............................................................. ABRAJ(BOUSKOURA« SARL13443

 .................................. STE DE MENUISERIE ET D’ART PROFESSIONNEL13443

13443 ي3 ار..................................................................................................................... 

 ............................................................................ STE(ABM  Engineering(BET13441

 ..............................................................................................BIO-MEDIOUNA13441
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 .....................................................................................................ASMAF SARL13442

 .....................................................................................Hôtel(Cristal(de(Neige13442

 ..................................................................................................MLM NEGOCE13442

13443ما بروجي............................................................................................................... 

13443 زهة ميلتسيرفيس................................................................................................ 

 ................................................................................................. S.K.R.INVEST.213443

 ........................................................................ A.R(TECHNO(SERVICE  SARL13443

 .............................................................................................ONTARGET SARL13444

 ................................................................................. RIAD JNAN EL AANBAR13444

 ....................................................................................A.R PETROLE SERVICE13444

 ................................»COMPARTIMENT MIFTAH FONCTIONNAIRES III13444

 ...................................................................... STE SABBAR MOTO SARL AU13445

 ................................................................. EUROPEEN COMMUNICATION13445

 ........................................................................................ STE JAEIDAN PESCA13445

 .............................................................................................................BUNGLA13446

 .................................................SOCIETE ENERGIE DOUBLE TECHNIQUE13446

 ......................................................................................... WARDANA MIKHA13446

 ............................................................................................................ Selma F.  13446

 ....................................................................................................HAKLI-BUILD13447

13447طرانس دبالل....................................................................................................... 

 .........................................................................................................Cafe cactus13447

 ......................................... BOULANGERIE PATISSERIE LE MONDE SARL13447

 ........................................................................................SUD-SUD FORAGES13448

 ................................................................................................ SOULDI PIECES13448

 .............................................................. PHARMACIE EL MASJID EL HABIB13448

 .......................................................................... AFRICA(PAY  MAROC(SARL13449

 ........................................................................................ BOUANANE IMMO13449

 ................................................................................................... EYLAU IMMO13449

 ............................................................................................... STE SIDRA AGRI13453

 .................................................................... ETILOIMAGE AFRICA SARL AU13453

 ..................................................................................................RIAD CHIBANI13453

 ....................................................................................................STE BARACAS13453

 ........................................................................................................ELQ TRANS13451

13451شركة زمزم ش3 ج................................................................................................. 

 ...........................................................................................GOLDaz Transport13451

 ............................................. BOULANGERIE ET PATISSERIE EL MOURID13452

 ........................................................................... AQUACULTURE BLEU DAK13452

 ................................................................................FB RECYCLAGE SARL AU13452

 ..................................................................................... STE TIZNIT TRAVAUX13453

 ..................................................................................... STE TIZNIT TRAVAUX13453

 ..................................................................................... STE TIZNIT TRAVAUX13453

 .........................................................................................DR FACIAL BEAUTY13453

 .............................................................................................................BRS-CAR13454

 ..................................................................................YANROM TRANSPORT13454

13454لعمات طرنس....................................................................................................... 

 ............................................................................................TRANS ATROUSSI13455

 ........................................................................................................ BAIT ATFAL13455

 ..............................................................................................................HEALTH13455

 ................................................................................................ LAZIO SAKANE13455

 ............................................................................................. BOULFAF TRANS13456

 .............................................................................................. aquaculture élite13456

 ......................................................................................DMB DISTRIBUTION13457

 ................................................................................................GARDEN STATE13457

 ....................................................................................................JMD EXPRESS13457

 .................................................................................................. MABO SNACK13458

 ...............................................................................................................ABORD13458

 ..................................................... MASTER PROJECT LOGISTICS MAROC13458

 .......................................................................... STE(TENSIFT-PROJET- SARL13458

 ....................................ABDELLAH(GHIATE(CONSTRUCTION  -SARLAU13459

 ..................................................................STE(CAFÉ(FATH(ELFANNE- SARL13459

 ......................................................................................................... LA FICELLE13463

13463الجي تيكن3ل3جي.................................................................................................... 

 ......................................................................................................... IMMO-BIB13463

 ......................................................................................................... ZENALUM13461

.................................................................................................................. 13461املغرب)

 ............................................................................... SHARP WOOD SARL AU13461

 ................................................................................................................PI-SUD13462

 ......................................................................................COMERCIO AMIGOS13462
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 .....................................................................MERYNAB BUSINESS CENTER13462

 ................................................................................................ SAHARA TA9AT13462

 ................................................................................................................PI-SUD13462

 ........................................................................................................... CH TEAM13463

 .................................................................................................... TIT TRAVAUX13463

 .............................................................................TECHMED DIAGNOSTICS13463

 .................................................................................................... TIT TRAVAUX13463

 ..................................................................................................HYDRO - MAZ13463

 ................................................................................................................PI-SUD13464

13464أ تز س3فت3ير......................................................................................................... 

 ....................................................................................................MABI-INVEST13464

 ......................................................................................... SOS EXPRESS SARL13464

 ......................................................................................NORTIA  IMMO-DEV13465

 ...............................................................................................STE TRANSELKA13465

 ...........................................................................PHENIX WORLD PROTECT13465

 ............................................................................ASMA LODGING SARL AU13466

 .............................................................................................................COVEHA13466

 .......................................................... STE MOUKRIM D›IMPORT EXPORT13466

 ..................................................................................STE AMINA›S FOR CAR13466

 ........................................................................................SOCIETE LIMAMCO13467

 .................................................................................................... TIT TRAVAUX13467

 .....................................................................................HYS LEADER MAROC13467

 .................................................................................................... TIT TRAVAUX13467

 .....................................................................................SLASSCASH SARL A.U13468

 .................................................SOCIETE SMART SYSTEMS MARRAKECH13468

 STE(ANEJAR( IKHWAN(POUR(LE(COMMERCE(ET(LE(TRANSPORT -

 ......................................................................................................SAICT13468

 ........................................................................................ NOURDAC DESIGN13469

 ................................................................................................... 13469ال3سيط ميطال

 .....................................................SOCIETE INDUSTRIE MYASSAR ET FILS13469

 .........................................................................................SONEPAR GROUPE13469

 ................................................................................. LA NUEVA RUTA VIAJES13473

 ....................................................................................J.M.I ETUDE TRAVAUX13473

 .........................................................................................................RAIS WATT13473
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 ................................................................................. FOUN STARS TRAVAUX13634

 ............................................................................................ ARD RIMAL SARL13634

 ........................................................................DOUKA IMMOBILIERE SARL13635

 ............................................................................................ ARD RIMAL SARL13635

 .......................................................................................ARD RIMAL SARLAU13635

 ............................................. « SOCIÉTÉ AFAK TAMOUNTE DADES SARL13635

 ...............................................................................HAJJOUTI EXPRESS SARL13636

 .................................................................................. CLUB ADRAR DAKHLA13636

 ................................................................................................. DAKHLA FIRST13636

 ............................................................................................ OCTOBOS PRINT13636

 ............................................................................................. EL FARHI INVEST13637

 .......................................................................... STE AL MIFTAH ADDAHABI13637

 ............................................................................................ ARD RIMAL SARL13637

 .......................................................................................... MACHI INDUSTRY13637

 ................................................................................................BMCH SARL AU13638

 ................................................................................................BMCH SARL AU13638

 ..................................................................................... MAGHREB  LUX  CAR13638

 .....................................................................................WHITE JEWELRY LINE13638

 ......................................................................................................... ARCHILAG13639

 .......................................................................... COMPLIANCE SOLUTIONS13639

 ............................................................................................ EL AKKARY DIND13639

 ................................ 13613مجم3عة مدارس بريك للتعليم الخص3�شي )م.م.ب.ت.خ)

 ...................................................................................................K.F BUILDING13613

 ...................................................................................... 13613اعزا ين ك3نستريكسي3ن

 ........................................................................................SIM TECHNOLOGIE13613

 ................................................................................... LA REUSSITE CONSEIL13611

 GROUPE SCOLAIRE LES FLEURONS DE L’EXCELLENCE PRIVE SARL13611

 ............................................................................. COMPETENCES CONSEIL13611

 ................................GLOVO INFRASTRUCTURE SERVICES MOROCCO13611

 ................................................................................................BMCH SARL AU13612

 ................................................................................. MAMA HMADI FOODS13612

 ..............................................................................................BEN OUDA BOIS13612

 .........................................................................RESTAURANT JARDIN TATFI13613

 .............................................................................................. ALAJADE TRANS13613

 ............................................................................. COMPETENCES CONSEIL13613

 .............................................................................................. CHERKAGRUME13613

 ..............................................................................SAVOEL GROUP SERVICE13613

 ..........................................................GLOBAL PEO SERVICES MOROCCO13614

 ..................................................................................IZOSTIKA TRANSPORT13614

 ........................................................................................................FALAKHEIR13614
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 ......................................................................... SUNSHINE CONTRACTORS13615

 ..................................................................................ASSURANCES ASSILAH13615

 ..................................................................................................STE JST SPORT13615

13616ساوث س3رفاي.................................................................................................... 

13616سيارة التعليم فهيم.............................................................................................. 

 ................................................................................................ »LEICA TRANS«13616

 ......................................................................................MIYA DISTRIBUTION13617

 .. ENTREPRISE SAHARA INGENIERIE CONSTRUCTION ET TRAVAUX13617

 .....................................................................................................ARABUSTALL13617

 ............................................................................. AURA GLOBAL BUSINESS13618

 .........................................................................................STE AYAMIRA SARL13618

 .........................................................................................STE AYAMIRA SARL13618

 ............................................................................................... MOSAIK IMMO13618

 .............................................................................................NEUMATICA IMP13619

 .............................................................................................NEUMATICA IMP13619

 ...........................................................................................MEDIRAD 9 AVRIL13619

 ........................................................................................STE SAMIKOR SARL13619

 .................................................................................................. Go Dentalpara13623

 ..................................................................................MEDICAL EXCELLENCE13623

 ............................................................................................. YASMINE TRANS13623

 ..................................................................CLINIQUE PEDIATRIQUE ATFAL13623

 .....................................................................................AJBAN ARDI SARL AU13621

 .........................................................................................................AMOZZAF13621

 ...............................................................................................O BAIN DE LINA13621

13621ه3لي م3ت3رز.......................................................................................................... 

 ..................................................................STE PRIVILEGIA CENTER PRIVEE13622

 .........................................................................................................zasan trans13622

13622م3 تاجي اي إمبيا تي ماروك3 برانش..................................................................... 

 ..........................................................................ESPACE ET SERVICE CHAFAI13622

 ...................................................................................................... 13623ال غرو د ب3كل

 .........................................................................LE SUCCES BATIMENT SARL13623

 .................................................................................... ALMENDROMUNDO13623

 ............................................................................................... MOSAIK IMMO13623

 .................................................................................... ALMENDROMUNDO13624

13624فريكماك............................................................................................................... 

 .................................................................................... ALMENDROMUNDO13624

 .................................................................................................ANNABEL’S S.A13624

 ..............................................................................ECOLE AL YOUSSR PRIVE13625

 ..............................................................................ECOLE AL YOUSSR PRIVE13625

 .............................................................................................API DIAGNOSTIC13625

 .............................................................................................PATAGONIA DTG13625

13626كار ما تن3نس سيرفيس......................................................................................... 

 ...............................................................RIHANA   AL   HAMRA   TRAVAUX13626

 ..................................................................SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE EL AZM13626

 .....................................................................................................M - KA(CASH13626

 ..............................................................................ECOLE AL YOUSSR PRIVE13627

 .................................................................................... ALMENDROMUNDO13627

 ................................................................................................................ IOMAT13627

 ...................................................................................... SKYTECH CONTROL13627

 ..........................................................................MOULOUYA EXPEDITIONS13627

 ................................................................................. ALAKARIA  ILYAS  SARL 13628

 ..................................................................................... CAFE NERJA SARL AU13628

 ........................................................................................... SI FAJR ELBARAKA13628

 ...................................................................................................... LERDER RES13628

 .........................................................................................CHILLING BISTROT13628

 ............................................................................AL KADIMA PROMOTION13629

 ...................................................................................................oasis structure13629

 ......................................................................................................SAE SERVICE13629

 ...........................................................STE DAMANCOM TRANS SARL A.U13629

 .................................................................................................PLAZA MAYOR13633

 .....................................................................................................BOUDRIMEX13633

 .................................................................................................PLAZA MAYOR13633

..................................................................................................................  B SUD13633

 ...................................................................................................KOH-I-NOOR13631

 ......................................................................................................... 13631ماروك كران

 ...............................................................................................Société LAMIDIS13631

13631ماروكين دو دفل3بم3ن.......................................................................................... 

 ..............................................................STE AHEL BRAIKA TRAVAUX SARL13632
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 ................................................................................Tire(Business(Consulting13632

 .............................................................STE(AHEL(BRAIKA(TRAVAUX  SARL13632

 ...................................................................................................NET LOGISTIC13633

 ..................................................................................................ERSALIAT PRO13633

 .................................................................................................... BLED DE GRE13633

 ..........................................................................................................BIOKRAFT13633

 ...........................................................................................................SOHARTP13634

 ......................................................................................................... STE LARBP13634

 ................................................................................................GRP PALMERAL13634

 ..........................................................................................MONABRI GROUP13635

 .............................................................CENTRE ZOHOUR ALHAYAT SARL13635

 ................................................................................... SCHELDER ADVISORY13635

 ...............................................................................................BACHI OR NOIR13635

 ...................................................................................... PALMERAIE BARAKA13636

 .............................................................................................HOTEL SATURNE13636

 .............................................SOCIETE(ORIENTAL(DREAM(TRAVEL  SARL13636

 .............................................................................................................. TELCAD13637

 ................................................................................................... ARWA MEDIC13637

 ............................................................................................................ TASSAMI13637

 .................................................................................................CLEAN YAZINE13637

 ............................................................... BADR(ALI(TRANS(MAROC - SARL13637

 .......................................................»SOCIETE(FASSIE(DE(FER« »SOFAFER«13638

 .................................PRIVATE(ACADEMY(TRAINING & CONSULTANCY13638

 ............................................................................................. OPERA SERVICES13638

 ................................................................................HAJOUY TEX 13638هج3ي تكس

 ................................................................................... Ste(auto(ecole(gzanaya13639

 ..................................................................................... SANTE BEAUTE PARA13639

 ..........................................................BADR(ALI(TRANS(MAROC - NADOR13639

 ................................................................. BADR ALI TRANS MAROC-SARL13639

 ...................................................... »SOCIETE(FASSIE(DE(FER« ››SOFAFER«13643

 ................................................................. BADR ALI TRANS MAROC-SARL13643

 ............................................................................................................... 13643جافابيكا

 ....................................................................................................MOBY PARTS13643

 ................................................................ SOCONARJISS IMPORT-EXPORT13643

 ......................................................................................................... MOBY OIL13641

 ....................................................................................................»SENASTEEL«13641

 ........................... RIDA BUSINESS ADMINISTRATION AGENCY R.B.2A 13641

 .........................................................................................MODE STUDIO FES13641

 ..........SOFABEME باختصار SOCIETE FASSIE DE BOIS ET MENUISERIE13642

 .........................................................................................EDM EQUIPEMENT13642

 ....................................................................................................... 13642ج ا ج طرانس

13642مم3 ديس............................................................................................................. 

 ...................................................STE TINSINE MINIRAL COMPANY SARL13643

 ........................................................................................................ MOOLDEV13643

 ..........................................................................................LUXURY STAY IMO13643

 ........................................................................... ASSURANCES AL KARAMA13644

 ......................................................................... GARAGE AUTO MUSTAPHA13644

13644ك3ريكت تراف3 ش م م ......................................................................................... 

 .................................................................................................SUAT GESTION13644

 ................................................................................... MINI MARCHE SAHLA13644

 ......................................................................................................SAMANDAG13645

 .................................................................. NOMADE EXPERIENCE TRAVEL13645

 ................................................................................................ IMPOGOODEX13645

 ........................................................................................................ SOUK SUD13646

13646شركة م3كاريكا...................................................................................................... 

 ..........................................................................WOAW CONCEPT SARL AU13646

 .............................................................................. STE HAFID ALAOUI SARL13646

 ...............................................................STE SOLUTION RESEAU SARL AU13647

 ......................................................................................................SOMANDEX13647

 ..................................................................................................AAH MEDICAL13647

 .................................................OCTOPUS VOLGARUS IMPORT EXPORT13647

 ......................................................................................DOBBIACO NEGOCE13648

13648ِا يرجيتيك ا ديستري............................................................................................ 

 ........................................................................................... MAKTHREE KECH13649

 ....................................................................................................SUPER NANA13649

 ..................................................STATION SERVICE CHB TOTAL SARL A.U13649

 .......................................AGENCE MAJORELLE COMMUNICATION LED13653

..................................................................................................................  SIREP13653
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 .................................................................... SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ENNIL13653

 ....................................SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE IKAMAT EL ANDALOUS13653

 ............................................................................AL KADIMA PROMOTION13651

 ............................................................................NOUR & LAZIZA(ELEVAGE13651

 ..................................................................................................... MABANI JGK13651

 ..................................................................................................... MABANI JGK13651

 ............................................................................................ALL BEST SERVICE13651

 ..............................................................................................NAAM SERVICES13652

 ........................................................................................................ADRATECH13652

 ................................................................................................ SOCIETE J-AGRI13652

 ....................................................................................L›ATELIER JUSTWHITE13653

 ...................................................................................SOCIETE(B 2 TRAVAUX13653

13653إيم3 إكسبير.......................................................................................................... 

 ..................................................................SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NOSRA13653

 ........................................................................................................ MOSTARIK13654

 .........................................................................................................ANA CASH13654

 ...........................................................TRAVAUX DIVERS SEGHIRI ABDOU13654

 ........................................................................................... AVOCAT GARDEN13654

 ............................................................................................... AZ-MASIM CAR13655

 ..............................................................................................................CONSIG13655

 ..................................................................................................ZKH  NEGOCE13655

 ..........................................................................................DEUTSCH CUISINE13656

 ......................................................................................................... BRUCIATO13656

 ..........................................................................................DEUTSCH CUISINE13656

 .................................................................................................B2M TELECOM13656

 .................................................................STE EL ANGOUDI IMPORT SARL13656

 ............................................................................... MIRACLE PRODUCTION13657

 ......................................................................................................... 13657دواجن  3ارة

 ....................................................................................BELMOKHTAR IMMO13657

 ............................................................................................................ ANAMIN َ13658

 ......................................................................... SOCIETE ICHRAK PVC SARL13658

.................................................................................................................. 13658 ط ر ي)

 ..........................................................................................................CASA STIC13658

 ........................................................................ TALBI ABDELLAH ET FRERES13659

 ............................................................................................................. ALIMIRA13659

 ..............................................DIGITAL PLANNING GLOBAL SOLUTIONS13659

 ..................................................................................................... HYTRAMINE13659

13663ضريفتك............................................................................................................... 

 ........................................................................................................ BATANCHE13663

 ................................................................................ ATLAS OLIVE OILS SARL13663

 .............................................................................................BRADARE TRANS13661

13661أزيد.سط3ك.......................................................................................................... 

 .................................BEST GLOBAL CONTRUCTION TRAVAUX DIVERS13661

 ........................................................................................... STE ELEKTRIZITAT13662

13662أبلز إيم3بيليي  ش م م........................................................................................... 

 .......................................................................... AIT HADDOU TRANSPORT13662

.................................................................................................................. EHMC13662

 .................................COMPAGNIE(AFRICAINE(DES(PARKINGS » C.A.P«13663

 ................................................................SANITAIRE AL BOUGHAZ NORD13663

 ..................................................................................................MEHDIYA CAR13663

 .....................................................................................VISERCIE ET CONSEIL13664

 ..................................................................................................MEHDIYA CAR13664

 ............................................................................................................... SIRHAP13664

 ..................................................................................................MEHDIYA CAR13664

 .........................................................................................................CLS TEXTIL13664

13665الخليل بناء........................................................................................................... 

 ............................................................................................ STE HIBA FERCIM13665

 ............................................................................................ STE HIBA FERCIM13665

 ............................................................................................. AUDIOPHONICS13665

 .................................................................................................... TECH HAVEN13666

 ............................................................................................................COMEGA13666

 ...............................................................................................SAHRAOUI PRO13666

 ............................................................................................................COMEGA13666

 ............................................................................................. ZS CALL CENTER13667

 ..................................................................... AU PETIT PARADIS D'ENFANT13667

 .......................................................................................SOMIBAD SARL AU  13667

 ............................................................................................. MASALCOM BTP13668

 ................................................................................STE HUDSON TRAVAUX13668
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13668الفالح سيرفيس.................................................................................................... 

 ............................................................................................... 13668ف-اب س3ليسي3ن

 ...............................................................................TRAITEUR NIZAR EVENT13669

 ................................................................SOCIETE(POUTRI(OUARDI  SARL13669

13669البحري تراف3........................................................................................................ 

 .......................................................................................... AGRIN ORGANICS13673

 ............................................................................... HOLDER TECHNOLOGY13673

 .....................................................................................................EUROFERRO13673

 ....................................................................SERENITY DATA DIGITAL SARL13673

 .................GROUPEMENT(C & O(MARKETING - CHEZEEN(BUSINESS13671

 ...........................................................................................................ELITE BUS13671

 .......................................................................................................... TELLEGRA13671

 ........................................................................................... RENCO ENERGIES13672

 .....................................................................................................DISTRIBAND13672

 .................................................................................. BOUDALI STORE PLUS13672

 ................................................................................... MELIUS CONSULTING13672

 ...................................................................... EURO AFRICA-MED TRANSIT13673

 .........................................................................AGRIN ORGANIC FARMING13673

13673فاطمة وزينب برم3............................................................................................... 

 .............................................................................................. OUILASS NAVAL13673

 .......................................................................................ORGANON MAROC13673

 ............................................................... SOCIETE IMMOBILIERE CHIRICO13674

 .......................................................................................................EUROPMAT13674

 ............................................................................................ KAJJOUN CRAFTS13674

 ..........................................................................................D3NEW BUILDING13674

 ......................................................................................Wefind(Development13675

 ....................................................................................................EXPO ZALINE13675

 ............................................................................ H.C TRAITEUR PATISSERIE13675

 ..............................................................UNION TECHNIQUE SOLUTIONS13676

 ............................................................................................................ CAP GAZ13676

 ............................................................................................................MERTOU13676

 ............................................................................................ 13676 تيرل هلت بروداكت

 ........................................................................................... NIZARNOUR CAR13677

 ................................................................................................. S.A.R.H TRANS13677

 ......................................................................................................... ATI TRANS13677

 ..................................................................................................ROTANA STAR13677

 ..............................................................................................................FERTIKA13678

13678شركة سنغاف3رة كار ش.م.م................................................................................ 

13678طرا ز ريبا روخا..................................................................................................... 

 ........................................................................................................SOLMABID13678

 .....................................................................................................TRAD CARRY13679

13679أك3ربام................................................................................................................. 

 ....................................................................................AGADONG FISHERIES13679

 .................................................................GENERAL ATLANTIC TRAWLERS13679

 ......................................................................................... ERZIQI LIL ISKANE 13683

 ......................................SOCIETE MAROCAINE DES CARBURANTS IFNI13683

 ........................................................................... 13683 3فيل أ زي كرياسي3ن )سناك)

 ......................................................................................................GICO AUDIT13683

 ............................................................................................................SHARJAH13683

 .................................................................................................. BASIC DESIGN13681

 .................................................................... ATLANTIQUE GROS OEUVRES13681

 ...............................................................................FORAGE OUJDA ORIENT13681

 .......................................................................METAOSMOZ CONSULTING13681

 ..............................................................MAITRE2 ENTREPRISE(GENERALE13682

 ........................................KOZEN BIJUTERI SANAYI VE TICARET LTD STI13682

 .................................................................................... SEVEN AMA CHANGE13682

 ......................................................................................................LYCEE SHOP13683

13683دار اإلقريقية للكتاب............................................................................................ 

 ...................................................................................TETOUAN PROTEINES13683

 .................................... GLOBAL(SERVICE & CONSTRUCTION(SARL(AU 13684

 ....................................................................................... ABOUBACHAR LINE13684

 .....................................................................................BEN RAHMOUN CAR13685

 ........................................................................................................GABIFOOD13685

 .............................................................CENTRE D’ESTHETIQUE MAJOREL13685

 ......................................................................................................LYCEE SHOP13685

 ......................................................................................................... 13685ياكا ك3نساي

 .............................................................................................NATURA FUSION13686

 .................................................................................. VANGUARD BUSINESS13686
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 ...............................................................................RAHMA TIJARA SARL AU13686

 .........................................................................................................ECO PACK 13686

 .......................................................................................LONDON BUSINESS13687

 ......................................................... HIZOUNI LARAKI INVESTISSEMENT13687

 ..................................................................................................FRISKA SPORT13687

..................................................................................................................  FOHA13687

 ............................................................................................................BESTWIN13688

 .........................................................................................PLAZA CATALONIA13688

 ............................................................................... STE SOPIMMO SARL AU13688

 ............................................................................................................ TILILANE13688

 ..................................................................................... TENSION SAISS 13688شركة

 .................................................................................NAFOURA TECHNIQUE13689

 ...........................................................................................FIVE MARRAKECH13689

 .............................................................................. SOCIETE LOUBNA AUTO13689

 .......................................................... (MARKET(OF(CHEMIST (S.A.R.L-A.U13689

 ............................................................................................................ TILILANE13693

 ..............................................................................................MGSEC SARL AU13693

13693شركة تافاكت العين ش.م.م................................................................................ 

 .................................................................................... S.I.H ROUTE ET PONT13691

 .......................................................................................................... ISOVEILLE13691

 ................................................................................ OASIS ESTATE GESTION13691

 .............................................................................DETERGENCE INDUSTRIE13691

 ...........................................................................................GOURMET KEBAB13692

 ........................................................................................................WAR RAOK13692

 .............................................................................DÉTERGENCE INDUSTRIE13692

 ................................................................... AMALE EL FATMIOUI CONSEIL13692

 .................................................................................................... 13693ف3خارڭ3 م.ت.د

 ....................................................................................... ZOUINA RED TOUR13693

 ................................................................................ NATURE GOURMANDE13693

 .....................................................ERIC MEIGNAT FROMAGER AFFINEUR13693

 ...............................................................................................MOLY PHARMA13694

 .......................................................................................... ID MANAGEMENT13694

 II.  -  إعالنات قضائية

13695املحكمة  التجارية بمراكش.................................................................................. 

13698املحكمة التجارية باكادير...................................................................................... 

13699املحكمة  التجارية ب3جدة..................................................................................... 

13699املحكمة  التجارية بمكناس.................................................................................. 

13733املحكمة  التجارية بطنجة.................................................................................... 

13733محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء........................................................ 

13731املحكمة التجارية بالدار البيضاء......................................................................... 

13734املحكمة التجارية بفاس....................................................................................... 

13734املحكمة التجارية بالرباط.................................................................................... 

13734املحكمة  االبتدائية بقلعة السراغنة................................................................... 

13735املحكمة االبتدائية بسال....................................................................................... 

13735املحكمة االبتدائية با زكان................................................................................... 

13736املحكمة االبتدائية بتط3ان.................................................................................. 

13736املحكمة االبتدائية بخنيفرة................................................................................. 

13736املحكمة االبتدائية بالص3يرة............................................................................... 

13737املحكمة  االبتدائية بتيفلت........................................................................... 

13737املحكمة االبتدائية بتمارة.............................................................................. 

13737املحكمة االبتدائية بالخميسات..................................................................... 

13737 املحكمة  االبتدائية أبي الجعد...................................................................... 

 ............................................................................. 13737محكمة  االستئناف بفاس

 III.  -  إعالنات إدارية

13739وكالة الح3ض املائي لسب3.................................................................................... 

 ......................................................................................... 13717وكالة التنمية الفالحية

13723املؤسسة ال3طنية للمتاحف................................................................................ 

 ..................................................................................... 13275ال3كالة الحضرية لطنجة

13727املكتب ال3طني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية........................................ 

13733ال3كالة الحضرية لخنيفرة.................................................................................... 

 .................................... 13738غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس
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13739غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت.................................. 

13741املدرسة ال3طنية العليا للمعادن بالرباط............................................................ 

13743ال3كالة الحضرية للصخيرات - تمارة.................................................................... 

إعالن عن إيداع  ونشر مشروع مرس3م يعلن أن املنفعة العامة تق�شي بتمرير 

قناة صرف مياه األمطار ا طالقا من طريق مكناس إلى شارع الزربية 

بمقاطعة بطا ة بسال )عمالة سال) وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة 

13747لهذا الغرض............................................................................................. 

إعالن بإيداع  ونشر مشروع مرس3م يعلن أن املنفعة العامة تق�شي إحداث 

إعدادية تيشكا بالجماعة الترابية تل3ات إقليم ورزازات وبنزع ملكية 

13751القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض..................................................... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرس3م يعلن أ ه من املنفعة العامة إ جاز ثقب 

رباط  املنزل،  مراكز  تزويد  تق3ية  ألجل  مك3دو  أوالد  جماعة  ب3درهم 

 الخير وأوالد مك3دو باملاء الصالح للشرب وتنزع بم3جبه القطع األرضية

13753 الالزمة لهذا الغرض................................................................................ 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرس3م يعلن أ ه من املنفعة العامة بناء خزان 

من سعة 333 متر مكعب بدوار القصبة بجماعة مكناسة الشرقية وتنزع 

13754بم3جبه القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض.......................................... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرس3م يعلن أ ه من املنفعة العامة تزويد دواوير 

تابعة لجماعة م3الي ب3شتى ا طالقا من سد ال3حدة إقليم تاو ات باملاء 

 ...... 13755الصالح للشرب وتنزع بم3جبه القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض

 5513 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنش3ر  املرس3م  ملشروع  تعديلي  استدراك 

الصادرة بتاريخ 6 ي3 ي3 2318 )الصفحة 8277) الخاصة باإلعال ات 

العامة  املنفعة  من  أ ه  واملعلن  واإلدارية  والقضائية  القا 3 ية 

أكدز سد  من  ا طالقا  للشرب  الصالح  باملاء  زاك3رة  إقليم   تزويد 

13756 )جماعة أفال درا).................................................................................... 

 5555 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنش3ر  املرس3م  ملشروع  تعديلي  استدراك 

الصادرة بتاريخ 17 أبريل 2319 )الصفحة 645) الخاصة باإلعال ات 

القا 3 ية والقضائية واإلدارية واملعلن أ ه من املنفعة العامة تق3ية 

أكدز سد  من  ا طالقا  للشرب  الصالح  باملاء  زاك3رة  إقليم   تزويد 

 ..................................................................................... 13757 )جماعة أفال درا

 5621 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنش3ر  املرس3م  ملشروع  تعديلي  استدراك 

والقضائية  القا 3 ية  باإلعال ات  الخاصة   2323 ي3لي3   22 بتناريخ 

واإلدارية والذي يعلن أ ه من املنفعة العامة  زع امللكية لقطع أرضية 

لتق3ية تزويد جهة س3س ماسة باملاء الشروب، ا طالقا من محطة 

تحلية مياه البحر -خط كهربائي تحت أر�شي- الجماعة الترابية انشادن 

 ............................................................................. 13758بإقليم شت3كة ايت بها

إعالن عن وضع ونشر مشروع مقرر للتخلي يعلن أ ه من املنفعة العامة بناء سد 

كدية بر ة )منطقة األشغال - والطريق  املؤدية الى السد) وبنزع ملكية 

 ..................... 13763القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض )إقليم سيدي قاسم

 5353 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنش3ر  املرس3م  ملشروع  تعديلي  استدراك 

بتاريخ 12 أغسطس 2339 واملعلن أ ه من املنفعة العامة تزويد مركزي 

كهف النس3ر وسيدي ب3عباد باملاء الصالح للشرب ا طالقا من قناة 

 ............................... 13837الجر ألكلم3س )جماعة سيدي عمر إقليم خنيفرة)

استدراك تعديلي ملشروع املرس3م املنش3ر  صه في بالجريدة الرسمية عدد 

5436 بتاريخ 8 ي3 ي3 2316 وكذا االستدراك التعديلي املنش3ر  صه 

الخاصة   ،2319 ديسمبر   4 بتاريخ   5588 عدد  الرسمية  بالجريدة 

باإلعال ات القا 3 ية والقضائية واملعلن أ ه من املنفعة العامة تزويد 

املراكز والقرى والتابعة إلقليمي الح3ز وشيشاوة باملاء الصالح للشرب 

 ....................................................... 13838ا طالقا من سد ابي العباس السبتي

استدراك تعديلي إلعالن عن وضع ونشر مشروع مرس3م بإعالن أن املنفعة 

تط3ان  بين  الرابطة   2 رقم  ال3طنية  الطريق  بتثنية  تق�شي  العامة 

وشفشاون من النقطة الكيل3مترية 833+77 إلى النقطة الكيل3مترية 

485+98 و زع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعتي 

شفشاون  بإقليم  الدردارة  وجماعة  تط3ان  بإقليم  وال3اد  الحمراء 

املنش3ر  صه بالجريدة الرسمية عدد 5647 بتاريخ 6 جمادى اآلخرة 

13839)23 يناير 2321........................................................................................ 

إعالن بإيداع ونشر مشروع مرس3م يعلن أن املنفعة العامة تق�شي بإحداث 

مصلحة التجهيز القروي بتاو ات وتنزع بم3جبه ملكية القطعة األرضية 

13813الالزمة لهذا الغرض................................................................................. 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلن3ن في ميدان اإلشهار القا 3ني إثبات ه3يتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضم3ن اإلعال ات.

 I.  -  إعالنات قانونية

LE SECRET DU REGARD
SARL AU

تأسيس شركة
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�شى 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل)

الخصائص التالية):

 LE SECRET DU (: التسمية)

REGARD

SARL AU(:(الصفة القا 3 ية

الهدف االجتماعي):)

عقد مؤسسة للعناية بالجمال.

يق3م) الذي  ال3سيط  أو  التاجر 

باالستيراد والتصدير.

ملستحضرات) تجزئة  بائع 

التجميل.
درهم) (33.333 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)333)حصة من فئة)133 

ال3احدة م3زعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي):

السيدة وفاء)ترفاس)333)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

والد) تقسيم  (: االجتماعي) املقر 

الطابق) (644   1 ( سكت3ر) مطاع 

األر�شي.

املسيرة):)السيدة وفاء)ترفاس.

السجل التجاري):)133311.

1 P

ECOBLANC
SARL

Société à responsabilité limitée
SARL

 Siège(social : Lot(ZK2
 Développement(lot 14 Ain(Atiq

Temara
بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
من خالل اجتماع غير) (2321 أبريل)

عادي قرر الشركاء)ما يلي):
تجزئة) من  االجتماعي  املقر   قل 
4)عين عتيق) ZK2 DVP)تجزءة رقم)
رقم) (14 وتجزئة) (13 إلى تجزئة) تمارة.)

14)الحي الصناعي عين عتيق تمارة.
تحديث النظام األسا�شي للشركة.
كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 
بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
ي3م)11)ي3 ي3)2321)تحت رقم)5932.

بمثابة مقتطف وبيان

2 P

شركة ملير ديفير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 133.333 درهم
املقر االجتماعي : مكناس، رقم 7 

ز قة 3 املركز الفالحي ويسالن
ت3سيع النشاط االجتماعي للشركة

تغيير النظام األسا�شي للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
ي3 ي3) (7 بتاريخ) غير العادي للشركاء)
ما) تقرر  ديفير«) »ملير  لشركة) (2321

يلي):
االجتماعي) النشاط  ت3سيع 
وبيع) الفالحية  امل3اد  بيع  (: للشركة)

األدوية الفالحية.

األسا�شي) النظام  بن3د  تغيير 
للشركة التي لها عالقة بهذه التغيرات)
لظهير (96-5 رقم) لقا 3ن   )طبقا 

13)فبراير)1997).
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بمكناس بتاريخ)13)ي3 ي3)2321)تحت)
التجاري) السجل  ورقم  (2888 رقم)

.51237
للخالصة والنشر

3 P

PARA MEZ شركة
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك ال3حيد
رأسمالها : 133.333 درهم

املقر االجتماعي : رقم 936 حي املنزه
ح ي م - الرباط

تأسيس) تم  بمقت�شى عقد عرفي 
شركة محدودة) (PARA MEZ شركة)
ال3حيد،) الشريك  ذات  املسؤولية 
ذات امليزات) (2321 أبريل) (12 بتاريخ)

التالية):
شبه صيدلية.

من) مك3ن  الشركة  رأسمال 
 1333 إلى) مقسم  درهم  (133.333
للصحة) درهم  (133 فئة) من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي):
 1333 املزري�شي) هجار  السيدة 

حصة.
الشركة مسيرة من طرف السيدة)

هجار املزري�شي.
سنة) (99 مدة الشركة محددة في)
بالسجل) تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء)

التجاري.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 

ي3 ي3) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321)وتحت رقم)152437.

4 P

السعادة للتربية والتعليم 

الخاصة
تك3ين شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
بتاريخ بالرباط  عرفي  لعقد   تبعا 

17)فبراير)2321)تم إنشاء)شركة ذات)

وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات املميزات التالية):

اسم) أخذت  الشركة  (: االسم)

»السعادة للتربية والتعليم الخاصة«.

األهداف):)تك3ين مستمر.

املالية) التجارية،) العمليات  كل 

املرتبطة) والصناعية،) والعقارية 

بأهداف) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

الشركة.

ز قة) (،54 (: االجتماعي) املقر 

تانسيفت الشقة)1)أكدال الرباط.

في) حددت  الشركة  مدة  (: املدة)

من تاريخ التسجيل) سنة ابتداء) (99

بالسجل التجاري.

 133.333 في) حدد  (: الرأسمال)

حصة) (1333 إلى) مقسمة  درهم 

اجتماعية كلها محررة  قدا من طرف)

الشريك ال3حيد السيد املروري عبد)

امل3لى.

السنة) (: االجتماعية) السنة 

االجتماعية تبتدئ من فاتح يناير إلى)

غاية)31)ديسمبر من كل سنة.
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التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد احمد املنص3ري.

األرباح):)بعد خصم)5%)لالحتياط)

القا 3ني،)الباقي ي3زع أو يؤجل حسب)

قرارات الجمعية العامة العادية.

قد تم اإليداع) (: اإليداع القا 3ني)

لدى) الضبط  بكتابة  القا 3ني 

ي3م بالرباط  التجارية   املحكمة 

8)ي3 ي3)2321.
عن النسخة والنص

5 P

COVERLIS

SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

قد) (،2321 ماي) (23 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

COVERLIS(:(التسمية

الهدف االجتماعي):

االستشارة في وسائل اإلعالم.

استشارات التس3يق الرقمي.

تسليم منتجاتنا.

رأسمال الشركة):)133.333)درهم)

فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسمة 

133)درهم للحصة ال3احدة.

 1333 بنزهاري) مروان  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

الطابق األول) ب  (3 بل3ك) (: املقر)

عمارة رقم)7)مجمع ج3هرة تمارة.

املسير):)مروان بنزهاري.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.133325

6 P

CAGEX GROUP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 1.333.333 درهم
مقرها االجتماعي : عمارة 11 شقة 6
شارع مل3ية، أكدال، 13393 الرباط

للجمعية) عرفي  محضر  على  بناء)
في) املؤرخة  االستثنائية  العم3مية 
 CAGEX لشركة) (2321 ي3 ي3) (9
ش.م.م.ش.و،) (GROUP SARL AU
ذات رأسمال)1.333.333)درهم،)قرر)

الشركاء)ما يلي):
النشاط) تغيير  على  املصادقة 

التجاري للشركة):
كل ما يتعلق باإلعالميات.

املحكمة) في  القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321)تحت الرقم)5933.
الستخراج وذكر

املسير

7 P

 SOCIETE BKL TRAV AL
BINAE

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 133.333 درهم

رقم 433 الحي الجديد واملاس
الخميسات

السجل التجاري : 29279
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
2321،)قد) 21)ماي) بالخميسات ي3م)
 SOCIETE BKL شركة) تأسيس  تم 
TRAV AL BINAE SARL AU)شركة)
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد،)خصائصها كالتالي):
 STE BKL TRAV (: التسمية)

AL BINAE SARL AU
الشكل القا 3ني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.
ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الحي) (433 رقم) (: املقر االجتماعي)
الجديد واملاس الخميسات.

وجميع) البناء) مقاول  (: الهدف)
مقاول) (- عقاري) منعش  (- األشغال)

مستغل للغابات.
املدة):)99)سنة.

 133.333 (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم مجزئة إلى)1333)حصة ب)133 
درهم تم اكتتابها وحررت جميعها من)

طرف البقالي عبد اللطيف.
اللطيف) عبد  البقالي  (: التسيير)

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

كل سنة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالخميسات   االبتدائية 

21)ماي)2321)تحت رقم)212.
8 P

BETON ET METAL
نهاية تصفية شركة ذات مسؤولية 

محدودة
العام) الجمع  مداوالت  بمقت�شى 
االستثنائي املنعقد بسال ي3م)8)ي3 ي3)

2321،)تقرر ما يلي):
التصفية) امل3افقة على حسابات 

وإبراء)ذمة املصفي.
ت3زيع الباقي للتس3ية النهائية.

شركة) تصفية  بنهاية  اإلقرار 
.BETON ET METAL

س3ف يتم اإليداع القا 3ني لدى)
التجاري) بالسجل  الضبط  كتابة 

باملحكمة االبتدائية بسال.
للخالصة والبيان

9 P

BATI-ECO
نهاية تصفية شركة ذات مسؤولية 

محدودة
العام) الجمع  مداوالت  بمقت�شى 
ي3م بالرباط  املنعقد   االستثنائي 

8)ي3 ي3)2321،)تقرر ما يلي):
التصفية) امل3افقة على حسابات 

وإبراء)ذمة املصفي.

ت3زيع الباقي للتس3ية النهائية.
 BATI(اإلقرار بنهاية تصفية شركة

.ECO
س3ف يتم اإليداع القا 3ني لدى)
التجاري) بالسجل  الضبط  كتابة 

باملحكمة االبتدائية بالرباط.
للخالصة والبيان

10 P

KINDER ACADEMY
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 333.333 درهم
مقرها االجتماعي : حي الرياض

سيكت3ر 6، بل3ك س، رقم 7، الرباط
العام) الجمع  قرار  بمقت�شى 
االستثنائي،)الذي عقد بالرباط،)ي3م)

31)ماي)2321،)تقرر ما يلي):
بما) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
إلى) لرفعه  درهم  (1.475.333 قدره)

1.775.333)درهم.
الشركة) رأسمال  من  التخفيض 
1.673.333)درهم لتح3يله) بما قدره)

إلى)135.333)درهم.
االجتماعي) الهدف  إعادة صياغة 

للشركة.
األسا�شي) القا 3ن  على  املصادقة 

املعدل.
تم اإليداع القا 3ني ي3م)13)ي3 ي3)
لدى كتابة الضبط باملحكمة  (2321

التجارية بالرباط تحت رقم 5879.
للخالصة والبيان

11 P

 GALAXY ENGINEERING
CAPITAL
SARL AU

بمقت�شى عقد جمع عام استثنائي)
9)ي3 ي3)2321،)قرر الشريك ال3حيد)
 GALAXY ENGINEERING للشركة)
الشريك) ذات  ش.م.م  (CAPITAL

ال3حيد ما يلي):
وهب السيد عثمان حجيرة)1333 

سهم إلى السيد محمد كريم حجيرة.
استقالة السيد عثمان حجيرة من)

منصبه كمسيرة.
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تعيين السيد محمد كريم حجيرة)
كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

من) و13) (7 (،6 امل3اد) تعديل 
القا 3ن األسا�شي للشركة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (13 بتاريخ)

.115337
12 P

 PRESTIGE MATERIEL
MEDICAL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 133.333 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء
112، شارع 11 يناير
تنازل عن حصص

استقالة املسير ال3حيد
تعيين مسير وحيد جديد
تح3يل املقر االجتماعي

تحديث النظام األسا�شي للشركة
تغيير اسم الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
(،2321 فبراير) (25 االستثنائي بتاريخ)

قد تقرر ما يلي):
تنازلت السيدة زوزان عائشة على)
1333)حصة إلى السيد الجدع عادل)
الحصص) التنازل  هذا  جراء) ومن 
االجتماعية للشركة أصبحت كالتالي):

 1333 (: عادل) الجدع  السيد 
حصة.

تعيين السيد الجدع عادل كمسير)
املسيرة) استقالة  بعد  جديد  وحيد 
زوزان) السيدة  القديمة  ال3حيدة 

عائشة وذلك ملدة غير محدودة.
تح3يل املقر االجتماعي للشركة):

الزهراء) شارع بالل حي  (35 (: من)
برشيد.

الدار) يناير  (11 شارع) (112 (: إلى)
البيضاء.

قديما) الشركة  اسم  تغيير 
ب) (DISPROTEC SARLAU
 PRESTIGE MATERIEL MEDICAL

.SARL AU

تحديث النظام األسا�شي للشركة)

بعد تعديل الفص3ل)3،)5،)6،)7)و11 

من قا 3ن الشركة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) البيضاء)
رقم)781921.

للخالصة واإلشهار

13 P

الخدمات العقارية والد زيان
ش.م.م بشريك وحيد

تف3يت حصص اجتماعية
تعيين مسير جديد

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

»الخدمات) لشركة) العادي  غير 

ش.م.م بشريك) العقارية والد زيان«)

بتاريخ ببرشيد  املسجل   وحيد،)

17)ماي)2321)تقرر ما يلي):

مجم3ع) تف3يت  على  املصادقة 

الحصص في ملك السيد عادل نعيم)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (133 أي)

السيد) لفائدة  للحصة  درهم  (133

مصطفى نعيم.

من) نعيم  عادل  السيد  استقالة 

السيد) وتعيين  الشركة  تسيير  مهام 

مصطفى نعيم كمسير وحيد ملدة غير)

للشركة محدودة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 653 رقم) تحت  ببرشيد  االبتدائية 

بتاريخ)25)ماي)2321.

14 P

 STE BOUZIT PIECES

DETACHES
SARL

ا حالل مسبق وتصفية للشركة
العام) الجمع  ملحضر  تبعا 

بتاريخ بأكادير  املؤرخ   االستثنائي 

7)ديسمبر)2337)قرر الشركاء)لشركة)

ذات) ش.م.م  اوت3«) بياس  »ب3زيت 
رأسمال يساوي)13.333)درهم مقرها)
بل3م ا رقم)233)حي الهدى أكادير قرر)

املجلس.

ا حالل مسبق وتصفية الشركة.
للشركة) مصفي  بصفة  تعيين 

السيد ب3زيت امبارك.
بمقرها) للتصفية  املقر  تحديد 

االجتماعي املذك3ر أعاله.)
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بأكادير،)بتاريخ)13)ي3 ي3)2321)تحت)

رقم)133132.
15 P

SOJALAR
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بناء)على عقد عرفي أعلن القا 3ن)
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد ذات املميزات التالية):
 SOJALAR SARL AU (: االسم)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
امل3ض3ع):

جميع أعمال البناء.
جميع أ 3اع أعمال اإلصالح.

االستيراد) عمليات  كافة 
والتصدير.

45)شارع فرنسا) (: املقر االجتماعي)
شقة)8)أكدال الرباط.

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

الرأسمال):)133.333)درهم مك3ن)
من)1333)حصة قيمة كل واحدة منها)

133)درهم.
تسيير الشركة وإدارتها) (: التسيير)
لعريفي) جالل  السيد  تصرف  تحت 
للشركة) األسا�شي  للقا 3ن  طبقا 
الكاملة وذلك ملدة غير) مع السلطة 

محدودة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
القا 3ني) اإليداع  أ جز  اإليداع 
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)11 
تحت السجل التجاري) (2321 ي3 ي3)

رقم)152723.
16 P

ECOLUBE
SARL

عرفي) أو  ت3ثيقي  عقد  بمقت�شى 

ماي) (17 بتاريخ) الرباط  في  مسجل 

ذات) شركة  تأسيس  تم  قد  (2321

املسؤولية املحدودة.

ECOLUBE SARL(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)

املستعملة) الزي3ت  تكرير  إعادة 

زي3ت) وتس3يق  إ تاج  للمحركات،)

التشحيم والشح3م.

رأسمال الشركة):)133.333)درهم)

فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسمة 

133)درهم للحصة ال3احدة.

 633 (: السيد اإلدري�شي ب3شعيب)

حصة.

 233 (: معاد) اإلدري�شي  السيد 

حصة.

 53 (: إيمان) اإلدري�شي  السيدة 

حصة.

 53 (: إبتسام) اإلدري�شي  السيدة 

حصة.

 53 (: هدى) اإلدري�شي  السيدة 

حصة.

 53 (: سارة) اإلدري�شي  السيدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

املقر):)البراهمة ب3قنادل سال.

املسير):)السيد اإلدري�شي ب3شعيب)

رقم) ال3طنية  للبطاقة  الحامل 

.A537756

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2321)تحت رقم)33865.

17 P



13285 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

إئتما ية فداد ش.ذ.م.م
5،)املركز التجاري ابن سينا أكدال الرباط

الهاتف):)35.37.77.59.72

 EQUIPEMENT شركة
AL YOUSSRA II

SARL
الرفع من رأسمال الشركة

تعيين مسير مشارك
ت3سيع الغرض االجتماعي

تعديل القا 3ني األسا�شي للشركة
العام) الجمع  محضر  حسب 
 27 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
شركة) شركاء) قرر  (،2311 ي3 ي3)
(،EQUIPEMENT AL YOUSSRA II
ذات الرأسمال)533.333)درهم والتي)
ي3جد مقرها ب):)33)شارع السالم حي)

كريمة سال،)ما يلي):
من) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
ذلك الستهالك رأسمال الشركة عن)
املنصرمة) السن3ات  خسائر  طريق 
السائلة) الدي3ن  دمج  تم  وبهذا 

املستحقة في ح3زة الشركاء.
قد) الشركة  رأسمال  فإن  وبهذا 
جرهم) (1.333.333 بمقدار) رفع 
درهم إلى) (533.333 وذلك ليرفع من)
 13.333 بخلق) درهم  (1.333.333
 133 حصة اجتماعية جديدة بقيمة)

درهم لل3احدة.
حدد) الذي  الجديد  الرأسمال 
بمقدار)1.333.333)درهم املقسم إلى)
13.333)حصة اجتماعية بقيمة)133 
درهم ال3احدة ست3زع على الشريك)

على النح3 التالي):
 4333 املسع3دي) احمد  السيد 

حصة اجتماعية.
 3333 القا�شي) اسية  السيدة 

حصة اجتماعية.
 1333 املسع3دي) الياس  السيد 

حصة اجتماعية.
 1333 املسع3دي) يسرى  اآلنسة 

حصة اجتماعية.
 1333 املسع3دي) زكرياء) السيد 

حصة اجتماعية.
(: االجتماعية) الحصص  مجم3ع 

13.333)حصة اجتماعية.

املسع3دي) إلياس  السيد  تعيين 
منحه) مع  للشركة  مشارك  كمسير 

لجميع الصالحيات.
في) التجاري  النشاط  ت3سيع 

األنشطة التالية):
التي) املنتجات  في  تن3ع  إدخال 
مجال) في  وتضمين  الشركة  تبيعها 
جميع) وتس3يق  استيراد  خبرتها 
ذات) املحركات  ذات  املركبات 
العجالت املزدوجة أو الثالث أو األربع.
تعديل القا 3ن األسا�شي للشركة)
املادة) في  عليه  منص3ص  ه3ة  كما 

96-5)من القا 3ن.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) بسال  االبتدائية 
السجل) (36835 رقم) تحت  (2321

التجاري)5577.
18 P

فسخ عقد تسيير حر ألصل 
تجاري

)األشخاص الطبيعي3ن)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري):)
بالتقسيط،) السيارات  أجزاء) بيع 

املقر)1589)أمل)5)ح.ي.م الرباط.
في مؤرخ  حر  عقد   بمقت�شى 
عقد) فسخ  تم  (2319 ديسمبر) (16

التسيير الحر امل3قع من طرف):
السيد العج3ري الحسن بصفته)
الحامل) التجاري  لألصل  مالك 
رقم) للتعريف  ال3طنية  للبطاقة 
القاطن بالعن3ان شارع) (،Z187359
الشيخ ماء)العينين حي العل3يين تازة.

بصفته) رشيد  مفتاح  السيد 
الحامل للبطاقة ال3طنية) مسير حر،)
القاطن) (،AD152156 للتعريف رقم)
 368 العمارة) (GH31 (: بالعن3ان)
يحي) سيدي  (2 الن3ر) (8 رقم) الشقة 

زعير.
التجاري) بالسجل  واملسجل 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

.135248
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 3ني 
 1397 رقم) تحت  بالرباط  التجارية 

بتاريخ)31)ديسمبر)2319.
19 P

 SOCIETE MOULINS
YAKOUTE

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها : فاس، مقاطعة زواغة، الحي 
الصناعي بن س3دة القطعة رقم 11
رأسمالها االجتماعي : 133.333 درهم
تلقته) ت3ثيقي  عقد  بمقت�شى 
األستاذة خ3دار ابتسام م3ثق بفاس)
بتاريخ)25)و26)ماي)2321)تم اإلعالن)
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  عن 

محدودة ذات امل3اصفات التالية):
 SOCIETE MOULINS(:(التسمية

YAKOUTE SARL
مقاطعة) فاس،) (: املقر االجتماعي)
س3دة) بن  الصناعي  الحي  زواغة،)

القطعة رقم)11.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 133.333 قدره) مبلغ  في  الشركة 

درهم.
املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

:)أنشطة الدعم الزراعي) امل3ض3ع)
للمحاصيل) األولية  واملعالجة 

ومطحنة.
:)تسير الشركة من) تسيير الشركة)
طرف السيد الك3هن ي3نس والسيد)
الك3هن عبد الرحيم ملدة غير محددة)
للقا 3ن) مع كامل الصالحيات طبقا 

األسا�شي للشركة.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بالسجل) (2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ)

التجاري تحت رقم)2781.
بمثابة مقتطف من دي3ان
األستاذة خ3دار ابتسام

م3ثقة بفاس

20 P

HUSTLERS EMPIRE
بمقت�شى عقد عرفي تم ما يلي):

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
محدودة.

HUSTLERS EMPIRE(:(التسمية
التصدير) (: االجتماعي) الهدف 

واالستيراد)/)التجارة االلكترو ية.
درهم) (13.333 (: رأسمال الشركة)

 133 133)حصة من فئة) مقسم إلى)

درهم للحصة ال3احدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

بلكبير) علي  السيد  (: التسيير)

والسيد طارق عفيف.

شارع ابن سينا شقة) (59 (: املقر)

رقم)11)أكدال الرباط.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321)تحت رقم)115386.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 636 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 35 28 81 96 43

FAX : 35 28 81 96 41

 STE HASSNA MOROCCANS

FOODS

SARL 
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

حررت) ببي3كرى  (2321 ماي) (26

ق3ا ين شركة ذات مسؤولية محدودة)

خصائصها كالتالي):

 STE HASSNA (: االسم)

MOROCCANS FOODS

األهداف):)املطعمة.

الطابق السفلي) (: املقر االجتماعي)

تجزئة سيدي إبراهيم بي3كرى.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسم  درهم  (133.333 مبلغ)

1333)حصة بثمن)133)درهم لل3احد)

م3زع كالتالي):



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13286

 533 (: امل3دن) حسناء) السيدة 
حصة.

السيد إبراهيم شنا):)533)حصة.
املجم3ع):)1333)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
الشركة) بتسيير  يق3م  (: التسيير)
حسناء) السيدة  محدودة  غير  وملدة 

امل3دن.
اإلمضاءات) تك3ن  (: اإلمضاءات)
للسيدة) والبنكية  االجتماعية 
امل3دن والسيد إبراهيم شنا) حسناء)
حسناء) للسيدة  فقط  واالجتماعية 

امل3دن.
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 3ني 
ي3 ي3) (8 بتاريخ) با زكان  االبتدائية 

2321)تحت رقم)1334.
21P مكرر

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
B.P 636 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 35 28 81 96 43
FAX : 35 28 81 96 41

STE EL MAKHLOUFY ORGH
SARLAU 

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
حررت) ببي3كرى  (2323 ي3 ي3) (15
ق3ا ين شركة ذات مسؤولية محدودة))

بشريك وحيد خصائصها كالتالي):
 STE EL MAKHLOUFY (: االسم)

ORGH
املستخدمين) :) قل  األهداف)

لحساب الغير.
الس3الم) دوار  (: االجتماعي) املقر 

ايت عميرة بي3كرى.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسم  درهم  (133.333 مبلغ)
1333)حصة بثمن)133)درهم لل3احد)

م3زع كالتالي):

 1333 (: حميد) مخل3في  السيد 

حصة.

املجم3ع):)1333)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة) بتسيير  يق3م  (: التسيير)

مخل3في) السيد  محدودة  غير  وملدة 

حميد.

اإلمضاءات) تك3ن  (: اإلمضاءات)

للسيد) فقط  والبنكية  االجتماعية 

السيد مخل3في حميد.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 3ني 

ي3 ي3) (8 بتاريخ) با زكان  االبتدائية 

2321)تحت رقم)1336.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 636 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 35 28 81 96 43

FAX : 35 28 81 96 41

STE FERTI ARBO SOUSS

SARLAU 
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

حررت) ببي3كرى  (2321 ماي) (28

ق3ا ين شركة ذات مسؤولية محدودة))

بشريك وحيد خصائصها كالتالي):

 STE FERTI ARBO (: االسم)

SOUSS

امل3اد) وبيع  شراء) (: األهداف)

الفالحية.

طريق املرابطين) (: املقر االجتماعي)

حي ايت وارغن بي3كرى.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسم  درهم  (133.333 مبلغ)

1333)حصة بثمن)133)درهم لل3احد)

م3زع كالتالي):

 1333 (: الرح3ي) رض3ان  السيد 

حصة.

املجم3ع):)1333)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة) بتسيير  يق3م  (: التسيير)

رض3ان) السيد  محدودة  غير  وملدة 

الرح3ي.

اإلمضاءات) تك3ن  (: اإلمضاءات)

السيد) للسيد  والبنكية  االجتماعية 
رض3ان الرح3ي.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القا 3ني 

ي3 ي3) (8 بتاريخ) با زكان  االبتدائية 

2321)تحت رقم)1335.

23 P

ANISS LUM
SARLAU 

شركة ذات مسؤولية محدودة

ش.ذ.م.م.ش.و

ذات الرأسمال : 133.333 درهم

مقرها االجتماعي : شارع محمد 

الخامس العمارة B45 رقم 3

سال الجديدة

العام) الجمع  مداولة  بعد 
االستثنائي لي3م)22)أبريل)2321)قرر)

تفكيك املسبق للشركة ووضعها على)

التصفية.
كمأم3ر) العام  الجمع  عين 

ب3دير) لطيفة  السيدة  للتصفية 

كمسيرة للشركة مع تمتيعها بجميع)

عملية) إنهاء) قصد  الصالحيات 
واألص3ل) امل3ارد  وتحقيق  التصفية 

امل3ج3دة.

شارع) في  التصفية  مقر  حدد 
 3 رقم) (B45 محمد الخامس العمارة)

سال الجديدة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ)

.36793

24 P

EQUIHORSE 
SARL 

شركة ذات مسؤولية محدودة
ش.ذ.م.م.

ذات الرأسمال : 13.333 درهم
مقرها االجتماعي : مشروع الك3رة

ج ه 38 الرقم 26 يعق3ب املنص3ر 
الرباط

العام) الجمع  مداولة  بعد 
قرر) (2321 ماي) (18 االستثنائي لي3م)
تفكيك املسبق للشركة ووضعها على)

التصفية.
كمأم3ر) العام  الجمع  عين 
ب3دير) لطيفة  السيدة  للتصفية 
كمسيرة للشركة مع تمتيعها بجميع)
عملية) إنهاء) قصد  الصالحيات 
واألص3ل) امل3ارد  وتحقيق  التصفية 

امل3ج3دة.
مشروع) في  التصفية  مقر  حدد 
يعق3ب   26 الرقم   38 ه  ج  الك3رة 

املنص3ر الرباط.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ)

.115255
25 P

EL BIYAR COLOR
SARLAU 

Capital(social : 100.000 DHS
تعديل في الشركة

في إطار الجمع االستثنائي لشركة)
 EL BIYAR COLOR SARLAU
تقرر (2321 ماي) (5 بتاريخ)  واملنعقد 

ما يلي):
ت3سيع نشاط الشركة إلى):

الجملة) وشبه  بالجملة  البيع 
والتجزئة وشراء)جميع م3اد السباكة)
والحنفيات) الصحية  واألدوات 

والتبليط والتدفئة.
م3اد) بيع  التجاري  التدبير 

السباكة،)البالط والتدفئة.
 41 رقم) (: إلى) الشركة  مقر  تغيير 
املنص3ر) يعق3ب  حي  البهجة  إقامة 

الرباط.
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تم اإليداع القا 3ني للشركة لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرباط تحت رقم)115343.
مقتطف بمثابة إعالن

26 P

 SOCIETE LOTS
 TECHNIQUES ET

SECONDAIRES
SARL

شركة ذات مسؤوليات محدودة
 SOCIETE (: االجتماعي) اللقب 
 LOTS TECHNIQUES ET

SECONDAIRES SARL
الشركاء):

ب.و) لغريب  محمد  السيد 
.A362493

ب.و) الهادي  عبد  ب3شان  السيد 
.H35233

رأس املال):)133.333)درهم.
الحصص االجتماعية):

533)حصة للسيد محمد لغريب.
ب3شان للسيد  حصة  (533 

عبد الهادي.
املسير):

السيد محمد لغريب.
السيد ب3شان عبد الهادي.

مكرر) (117 رقم) (: املقر االجتماعي)
ز قة فرحات حشاد قبيبات الرباط.

الهدف االجتماعي):
التركيبات الكهربائية.

السباكة.
السجل التجاري):)151439.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط.

للبيان

27 P

STE BRAHMIATE
SARL

 15HAY ELMASSIRA SIDI ALLAL
BAHRAOUI

بمقت�شى محضر الجمع العام غير)
العادي بتاريخ)18)ماي)2321)تم إقرار)

ما يلي):

من) اجتماعية  حصة  (533 بيع)
إلى) الداودي  محسن  السيد  طرف 
كل من السيد  3فل الداودي السيد)

املهدي العزع3زي.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتيفلت بتاريخ فاتح ي3 ي3)

2321)تحت رقم)232.
28 P

MYFAIR
SARL

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
24)ماي)2321)بالرباط.

التدريب) (: االجتماعي) الهدف 
(- املعل3ماتية) البرامج  بيع  (- املستمر)

االستشارات اإلدارية.
رأسمال الشركة):)133.333)درهم)
فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسمة 
133)درهم للحصة واملقسمة كالتالي):
السيد ياسر بنجاللي)833)حصة.

 153 ب3وخساس) أشرف  السيد 
حصة.

السيد حسام ولشكر)53)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
املقر):)2)ز قة قابس الشقة رقم)1 

حسان الرباط.
التسيير):)السيد ياسر بنجاللي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.152735

29 P

TRI&ESS
SARLAU

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
24)ماي)2321)بالرباط.

مم3ل) (: االجتماعي) الهدف 
الحفالت)-)مقهى.

رأسمال الشركة):)133.333)درهم)
فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسمة 
133)درهم للحصة للشريك ال3حيد.

 1333 هراس) شكيب  السيد 
حصة.

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

 36 رقم) الحسيمة  ز قة  (: املقر)
حسان الرباط.

التسيير):)شكيب هراس.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.152733
30 P

TRUE CALL
وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ذات) لشركة  األسا�شي  القا 3ن 
األوصاف) وذات  محدودة  مسؤولية 

التالية):
TRUE CALL(:(التسمية

االتصال) مركز  مشغل  (: الغرض)
الهاتفي،)مركز اتصال.

 437 رقم) (: االجتماعي) املقر 
املنص3ر مكناس.

رأس املال):)133.333)درهم مجزأة)
درهم) (133 بقيمة) سهم  (1333 إلى)

للسهم ال3حيد.
بدر اورينح):)533)حصة.

اي3ب رض3ان):)533)سهم.
اإلرادة):)اي3ب رض3ان وبدر اورينح.
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  القا 3ني 
بمكناس.)وعليه حصلت الشركة على)

السجل التجاري رقم)53329.
31 P

 GLOBAL BEST
TRANSPORTS

وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ذات) لشركة  األسا�شي  القا 3ن 
وحيد) شريك  محدودة  مسؤولية 

وذات األوصاف التالية):
 GLOBAL BEST (: التسمية)

TRANSPORTS
البضائع  يابة) :) قل  الغرض)
الدولي) النقل  الغير،) لحساب 

للبضائع.
عمارة) (31 شقة) (: املقر االجتماعي)

D)املجد)2)وسالن مكناس.
رأس املال):)123.333)درهم مجزأة)
درهم) (133 بقيمة) سهم  (1233 إلى)

للسهم ال3حيد.
بدر ا 3ار):)1233)سهم.

اإلرادة):)بدر ا 3ار.
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  القا 3ني 
بمكناس.)وعليه حصلت الشركة على)

السجل التجاري رقم)53499.
32 P

STE JOUALI HUILE
SARL

العن3ان : عمارة 33 شقة 8 ز قة 
م3الي احمد ال3كيلي حسان الرباط

بتاريخ) املمضية  للعق3د  طبقا 
القا 3ن) تحرير  تم  (2321 ماي) (12
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�شي 
ماي) (23 بتاريخ) واملسجلة  التالية 

: 2321
ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الزي3ت) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

املستعملة بالجملة والتقسيط.)
درهم) (133.333 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسمة 

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

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

التسجيل.
شقة) (33 عمارة) (: املقر االجتماعي)
ز قة م3الي احمد ال3كيلي حسان) (8

الرباط
التسيير):)السيد محمد ج3الي.

كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.152679

33 P

STE YJM TRANS
SARL

السجل التجاري رقم 28833
بمقت�شى املحضر الرسمي املؤرخ)
في)33)أبريل)2321)ي3مه بمدينة سال،)

لقد قرر الشريكين لشركة):)
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STE YJM TRANS SARL

للشركة) االجتماعي  املقر   قل 

 295 من شارع محمد الخامس رقم)

حجاج) سيدي  ز قة  (4 رقم) الشقة 

الدار الحمراء)سال.

إلى العن3ان الجديد):)الكائن برقم)

تجزئة سيدي عبد هللا لعيايدة) (344

سال.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 36846 رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ)13)ي3 ي3)2321.

34 P

RISTARYO
SARL AU

في مؤرخ  عقد  ملقررات   تبعا 

في بالرباط  مسجل  (2321 ماي) (25 

القا 3ن) وضع  تم  (2321 ماي) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

باملميزات) وحيد  بشريك  محدودة 

التالية):

RISTARYO SARL AU(:(التسمية

 168 العمارة) (: االجتماعي) املقر 

النجاح) (24 املجم3عة) (6 الشقة)

تامسنا.

أشغال) أو  البناء) (: امل3ض3ع)

مختلفة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

غير) ملدة  سهلي  القادر  عبد  السيد 

محددة.

درهم سعر) (13.333 (: الرأسمال)

133)درهم للحصة مقسمة كما يلي):

عبد القاد السهلي):)133)حصة.

املجم3ع):)133)حصة.

السنة االجتماعية):)تبتدئ في فاتح)

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 

تمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري رقم)133333.

35 P

STE F ONE TRAV NEGOCE
SARL AU

إنشاء شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بفاس)

تأسيس) تم  (2321 أبريل) (21 بتاريخ)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك ال3حيد خاصيتها كالتالي):

 STE F ONE TRAV (: التسمية)

NEGOCE

املتن3عة) البناء) أشغال  (: الهدف)

والتجارة.

فرح) حي  (،94 (: االجتماعي) املقر 

بنس3دة فاس.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم) (133.333 في) االجتماعي حدد 

فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسمة 

133)درهم للحصة ال3احدة.

فارس) السيدة  عينت  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  سامية 

محدودة.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القا 3ني 

بتاريخ بفاس  التجارية   باملحكمة 

8)ي3 ي3)2321)تحت رقم)2757/21.
بمثابة مقتطف وبيان

36 P

 PROXIMO ACCOUNTING

 & DEVELOPPEMENT

CORPORATE
 SARL

PADC

الغير) القرارات  محضر  بمقت�شى 

ذات) (PADC شركة) لشركاء) عادية 

بتاريخ) املنعقد  املحدودة  املسؤولية 

33)ديسمبر)2323)تقرر ما يلي):

تح3يل املقر االجتماعي للشركة):

من):)مجمع الحسين،)7)شارع رام)

هللا،)حي باملير،)الدار البيضاء.

إلى):)مكتب)25،)الطابق الخامس،)
وشارع) تبروق  شارع  زاوية  (،1 مبنى)

با زارت،)حسان،)الرباط.

تغيير التسمية االجتماعية):
 PROXIMO AUDIT (: من)
 & DEVELOPPEMENT

.CORPORATE
 PROXIMO ACCOUNTING(:(إلى
 & DEVELOPPEMENT

.CORPORATE
تغيير السنة املالية):

للشركة) املالية  السنة  أصبحت 
في) وتنتهي  يناير  فاتح  من   تبدئ 

31)ديسمبر من كل سنة.
اإليداع القا 3ني/)تصريح التسجيل)

بالسجل التجاري):
كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2321 مارس) (33 بتاريخ)

.112352
التسجيل) تصريح  إيداع  تم 
بالسجل التجاري لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحكمة 
33)مارس)2321)تحت رقم)3339)من)

السجل الترتيبي.
للتلخيص والنشر

التسيير

37 P

 BERLONI LUXURY
FOURNITURES

SARL
ي3 ي3) (21 بتاريخ) العقد  بم3جب 
ذات) لشركة  ق3ا ين  وضعت  (2321

مسؤولية محدودة تتميز بما يلي):
بيرل3ني) (: االجتماعي) االسم 

ليكسيري ف3ر يتير.
الهدف):)الشراء)والبيع واالستيراد)
عام) بشكل  والتجارة  والتصدير 
املدرسية) والتجهيزات  األثاث  لجميع 

واألثاث والهدايا وم3اد الديك3ر.
(،33 عمارة) (: االجتماعي) املقر 
الشقة)8،)ز قة م3الي احمد ل3كيلي،)

حسان،)الرباط.
الحصص) جميع  (: الحصص)
درهم م3زعة) (13.333  قدية قدرها)

كالتالي):
53)حصة) السيد املصلح محسن)

من فئة)133)درهم)؛

حصة من) (53 السيد كمرة عمر)
فئة)133)درهم.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)
السيد كمرة عمر.

اإليداع القا 3ني):)لقد تم اإليداع)
التجارية) املحكمة  لدى  القا 3ني 
بالرباط بتاريخ)11)ي3 ي3)2321)تحت)

رقم)152719.
38 P

INTEMPOREL MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

برأسمال : 133.333 درهم
 قل املقر االجتماعي للشركة

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
بتاريخ)15)أبريل)2321)تقرر ما يلي):

 قل املقر االجتماعي للشركة):
ز قة لينينكراد،) (3 الرباط،) (: من)

املحيط.
إلى):)تمارة،)دوار أوالد عامر،)طريق)

غب3لة.
كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 
الضبط بمحكمة االستئناف بالرباط)
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ)

.115285
ملخص قصد النشر

39 P

RAHMA BEST
SARL

AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : SALE(HAY(AL

 INBIAATE RUE SIDI BERNOUSSI
N°183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد) (2321 ماي) (21 بتاريخ) الرباط 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة):
.RAHMA BEST SARL(:(التسمية
وشراء،) بيع  (: االجتماعي) هدف 

استيراد وتصدير املالبس الجاهزة.
رأسمال الشركة):)133.333)درهم)
فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسمة 
درهم للحصة ال3احدة م3زعة) (133

بين الشركاء)على الشكل التالي):
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السيدة رحمة بخزو)833)حصة)؛

السيد محمد مقران)233)حصة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من التأسيس)

النهائي من تاريخ السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
:)حي اال بعاث،)ز قة سيدي) املقر)

البر 3�شي،)رقم)183.

مقران،) محمد  السيد  (: املسير)

 559896 التعريف) لبطاقة  الحامل 

.S(حرف
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

33857)بسال بتاريخ)6)ي3 ي3)2321.
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 شركة أل ماركت بير جديد 
الدار البيضاء

تأسيس شركة
بم3جب عقد عرفي بتاريخ)23)ماي)

األسا�شي) القا 3ن  وضع  تم  (2321

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

وذلك بامل3اصفات التالية):

بير) ماركت  أل  (: التجاري) االسم 

جديد.

مارس،) (2 شارع) (: املقر االجتماعي)

الدار) (،13 رقم) املكتب  (،3 الطابق)

البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.

الهدف االجتماعي):)استيراد وت3زيع)

املشروبات الكح3لية.

13.333)درهم مقسم) (: الرأسمال)

درهم) (133 بقيمة) حصة  (133 إلى)

مكتتبة  قدا) ال3احدة،) للحصة 

ومحررة كليا عند االكتتاب.

أ ابلدا) الفا�شي  عينت  (: التسيير)

مسيرتان) ليديا  دب3راه  والفا�شي 

للشركة ملدة غير محدودة.

تم االيداع القا 3ني لدى املحكمة)

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

11)ي3 ي3)2321)تحت رقم)782262.
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 شركة أل ماركت سطات 
الدار البيضاء
تأسيس شركة

بم3جب عقد عرفي بتاريخ)23)ماي)
األسا�شي) القا 3ن  وضع  تم  (2321
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

وذلك بامل3اصفات التالية):
االسم التجاري):)أل ماركت سطات.
مارس،) (2 شارع) (: املقر االجتماعي)
الدار) (،13 رقم) املكتب  (،3 الطابق)

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.
الهدف االجتماعي):)استيراد وت3زيع)

املشروبات الكح3لية.
13.333)درهم مقسم) (: الرأسمال)
درهم) (133 بقيمة) حصة  (133 إلى)
مكتتبة  قدا) ال3احدة،) للحصة 

ومحررة كليا عند االكتتاب.
أ ابلدا) الفا�شي  عينت  (: التسيير)
مسيرتان) ليديا  دب3راه  والفا�شي 

للشركة ملدة غير محدودة.
تم االيداع القا 3ني لدى املحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

2)ي3 ي3)2321)تحت رقم)783818.
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 شركة أل ماركت الحنك 
الدار البيضاء
تأسيس شركة

بم3جب عقد عرفي بتاريخ)23)ماي)
األسا�شي) القا 3ن  وضع  تم  (2321
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

وذلك بامل3اصفات التالية):
االسم التجاري:)أل ماركت الحنك.
مارس،) (2 شارع) (: املقر االجتماعي)
الدار) (،13 رقم) املكتب  (،3 الطابق)

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.
الهدف االجتماعي):)استيراد وت3زيع)

املشروبات الكح3لية.
13.333)درهم مقسم) (: الرأسمال)
درهم) (133 بقيمة) حصة  (133 إلى)
مكتتبة  قدا) ال3احدة،) للحصة 

ومحررة كليا عند االكتتاب.

أ ابلدا) الفا�شي  عينت  (: التسيير)
مسيرتان) ليديا  دب3راه  والفا�شي 

للشركة ملدة غير محدودة.
تم االيداع القا 3ني لدى املحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

2)ي3 ي3)2321)تحت رقم)783871.
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 شركة أل ماركت برشيد 
الدار البيضاء
تأسيس شركة

بم3جب عقد عرفي بتاريخ)23)ماي)
األسا�شي) القا 3ن  وضع  تم  (2321
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

وذلك بامل3اصفات التالية):
االسم التجاري:)أل ماركت برشيد.
مارس،) (2 شارع) (: املقر االجتماعي)
الدار) (،13 رقم) املكتب  (،3 الطابق)

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.
الهدف االجتماعي):)استيراد وت3زيع)

املشروبات الكح3لية.
13.333)درهم مقسم) (: الرأسمال)
درهم) (133 بقيمة) حصة  (133 إلى)
مكتتبة  قدا) ال3احدة،) للحصة 

ومحررة كليا عند االكتتاب.
أ ابلدا) الفا�شي  عينت  (: التسيير)
مسيرتان) ليديا  دب3راه  والفا�شي 

للشركة ملدة غير محدودة.
تم االيداع القا 3ني لدى املحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

2)ي3 ي3)2321)تحت رقم)783817.
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 شركة أل ماركت بن أحمد 
الدار البيضاء
تأسيس شركة

بم3جب عقد عرفي بتاريخ)23)ماي)
األسا�شي) القا 3ن  وضع  تم  (2321
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

وذلك بامل3اصفات التالية):
االسم التجاري:)أل ماركت بن أحمد.
مارس،) (2 شارع) (: املقر االجتماعي)
الدار) (،13 رقم) املكتب  (،3 الطابق)

البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.

الهدف االجتماعي):)استيراد وت3زيع)

املشروبات الكح3لية.

13.333)درهم مقسم) (: الرأسمال)

درهم) (133 بقيمة) حصة  (133 إلى)

مكتتبة  قدا) ال3احدة،) للحصة 

ومحررة كليا عند االكتتاب.

أ ابلدا) الفا�شي  عينت  (: التسيير)

مسيرتان) ليديا  دب3راه  والفا�شي 

للشركة ملدة غير محدودة.

تم االيداع القا 3ني لدى املحكمة)

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

2)ي3 ي3)2321)تحت رقم)783873.
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 شركة أل ماركت بن سليمان 
الدار البيضاء

تأسيس شركة
بم3جب عقد عرفي بتاريخ)23)ماي)

األسا�شي) القا 3ن  وضع  تم  (2321

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

وذلك بامل3اصفات التالية):

بن) ماركت  أل  (: التجاري) االسم 

سليمان.

مارس،) (2 شارع) (: املقر االجتماعي)

الدار) (،13 رقم) املكتب  (،3 الطابق)

البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.

الهدف االجتماعي):)استيراد وت3زيع)

املشروبات الكح3لية.

13.333)درهم مقسم) (: الرأسمال)

درهم) (133 بقيمة) حصة  (133 إلى)

مكتتبة  قدا) ال3احدة،) للحصة 

ومحررة كليا عند االكتتاب.

أ ابلدا) الفا�شي  عينت  (: التسيير)

مسيرتان) ليديا  دب3راه  والفا�شي 

للشركة ملدة غير محدودة.

تم االيداع القا 3ني لدى املحكمة)

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

11)ي3 ي3)2321)تحت رقم)782263.

46  P
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شركة أل ماركت دمنات 
الدار البيضاء
تأسيس شركة

بم3جب عقد عرفي بتاريخ)23)ماي)
األسا�شي) القا 3ن  وضع  تم  (2321
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

وذلك بامل3اصفات التالية):
االسم التجاري:)أل ماركت دمنات.
مارس،) (2 شارع) (: املقر االجتماعي)
الدار) (،13 رقم) املكتب  (،3 الطابق)

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.
الهدف االجتماعي):)استيراد وت3زيع)

املشروبات الكح3لية.
13.333)درهم مقسم) (: الرأسمال)
درهم) (133 بقيمة) حصة  (133 إلى)
مكتتبة  قدا) ال3احدة،) للحصة 

ومحررة كليا عند االكتتاب.
أ ابلدا) الفا�شي  عينت  (: التسيير)
مسيرتان) ليديا  دب3راه  والفا�شي 

للشركة ملدة غير محدودة.
تم االيداع القا 3ني لدى املحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

2)ي3 ي3)2321)تحت رقم)783869.
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MILOFAIZ TRAVAUX
SARL AU

وبم3جب) (2321 ماي) (5 بتاريخ)
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل)
قرر) (2321 ماي) (23 بتاريخ) بالرباط 

الشريك ال3حيد ما يلي):
االجتماعي) املال  الرأس  رفع 

للشركة ليصبح حسب اآلتي):
حدد رأسمال الشركة في)143.333 
درهم مقسمة إلى)1433)حصة بقيمة)

133)درهم للحصة.
القا 3ن) من  و7) (6 البند) تعديل 

األسا�شي للشركة.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2321 ي3 ي3) (2 بتاريخ) بتمارة 

رقم)5819.
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ائتما ية ماجستيك كاونساي ش.ذ.م.م
انس)5)شارع الحسن األول،)شقة رقم)3،)تجزئة)

بلخير،)العمارة رقم)9،)الطابق الثاني،)تمارة
Tél : 3537 64 43 48

STE HORIZONIA A.J.B
SARL

تح3يل املقر االجتماعي 
ت3سيع النشاط التجاري

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
بتاريخ) تمارة  في  امل3قع   االستثنائي 
ذات) لشركة  (2321 أبريل) (23
 HORIZONIA محدودة) مسؤولية 

A.J.B)ش.ذ.م.م قرر الشركاء)ما يلي):
(:  تح3يل املقر االجتماعي للشركة)
العمارة) بلخير،) تجزئة  (،5 انس)  من 
شقة) األول،) الحسن  شارع  (،9 رقم)
العن3ان) إلى  الثاني،) الطابق  (،3 رقم)
التالي):)12)ا كل،)شارع فال ولد عمير)
(،23 رقم) شقة  م3�شى،) وز قة جبل 

الرباط.
ت3سيع الهدف االجتماعي للشركة)

ملمارسة األنشطة التالية):
االستشارة القا 3 ية)؛

اإلشهار)؛
تجارة)؛

 قل البضائع)؛
تعديل أ ظمة الشركة.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
بتمارة) التجارية  باملحكمة  القا 3ني 
بتاريخ)13)ي3 ي3)2321)تحت رقم)5882.

للنشر والبيان

49 P

STE E.A.C ASSURANCES
تأسيس فرع للشركة

1)-)بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
بالرباط،)تأسس فرع) (2321 5)مارس)

للشركة ذات املميزات التالية):
 STE E.A.C (: التسمية)

.ASSURANCES SUCCURSALE
الهدف االجتماعي):)

 COURITER D’ASSURANCE
 OU DE REASSURANCES (COA(

.CENTRE D’APPEL
املقر االجتماعي):)عمارة ب،)شقة)8 
ز قة عبد الرحمن الغفيقي،)أكدال،)

الرباط.

فرع) رأسمال  حدد  (: الرأسمال)
الشركة في مبلغ)13.333)درهم مقسم)

إلى)133)حصة من فئة)133)درهم.
املدة):)99)سنة ابتداء)من التأسيس)

النهائي.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
التسيير):)تعيين السيد السحيسح)
وذلك) الشركة  لفرع  مسيرا  ي3سف 

ملدة غير محدودة.
2)-)تم اإليداع القا 3ني باملحكمة)
 التجارية بالرباط بتاريخ)17)ماي)2321 

تحت رقم)114666.
للبيان والنشر
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ائتما ية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111،)شارع ولي العهد،)طنجة

 STE ROM CHEKEN
SARL A AU

روم شيكين ش.ذ.م.م ذات الشريك 
ال3حيد

رأسمالها : 133.333 درهم
مقرها االجتماعي : طنجة، تجزئة 

إيناس شارع النخيل، رقم 6
س.ت رقم : 112313

تصفية مسبقة للشركة
ال3حيد) الشريك  قرار  بم3جب 
املنعقد بطنجة بتاريخ)31)ماي)2321 
شيكين«) »روم  املسماة) للشركة 
ال3حيد) الشريك  ذات  ش.ذ.م.م 
مقرها) درهم،) (133.333 رأسمالها)
إيناس،) تجزئة  بطنجة،) االجتماعي 

شارع النخيل،)رقم)6،)تقرر ما يلي):
شيكين«) »روم  الشركة) تصفية 
ال3حيد) الشريك  ذات  ش.ذ.م.م 

تصفية نهائية.
تعيين مصفي للشركة في شخص)

السيد عبد اللطيف ال3همي.
بالعن3ان) التصفية  مقر  تحديد 
شارع) تجزئة إيناس،) طنجة،) (: التالي)

النخيل،)رقم)6.
تم االيداع القا 3ني لدى املحكمة)
التجارية بطنجة بتاريخ)13)ي3 ي3)2321 

تحت رقم)243382.
مقتطف وبيان النشر

ائتما ية تكنيك أسيسطانس
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ائتما ية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111،)شارع ولي العهد،)طنجة

 STE FOOD BAK
SARL

شركة ف3د باك ش.ذ.م.م

رأسمالها : 253.333 درهم

مقرها االجتماعي : طنجة، 9 شارع 

فاس

س.ت : 4713

تف3يت الحصص بامليراث بعد وفاة 
شريك

الجمع) محضر  قرارات  بم3جب 

املنعقد) العام الغير العادي للشركاء)

بطنجة بتاريخ)23)ماي)2321)للشركة)

ش.ذ.م.م) باك«) »ف3د  املسماة)

مقرها) درهم،) (253.333 رأسمالها)

فاس،) شارع  (9 بطنجة،) االجتماعي 

تقرر ما يلي):

اإلحاطة علما ب3فاة املسير الراحل)

بتاريخ) البقالي  مصطفى   السيد 

21)يناير)2321)كما ه3 م3ثق بشهادة)

ال3فاة الصادرة من الجهات املختصة)

للبنات) امليراث  حق  عن  والتنازل 

والسيدة) البقالي  سعاد  السيدة 

لطيفة البقالي والسيدة أمل البقالي)

ووالدتهما) البقالي  شيماء) والسيدة 

السيدة خدوج باذو لصالح األخ3ين)

السيد جمال البقالي والسيد محمد)

تم) ال3رثة  جميع  وبم3افقة  البقالي 

املستفيدين) بين  الحصص  ت3زيع 

سهم) (1253 البقالي) جمال  السيد 

والسيد محمد البقالي)1249)سهم.

البقالي،) محمد  السيد  إضافة 

رقم) ال3طنية  للبطاقة  الحامل 

K275116)مسيرا جديدا وذلك لفترة)

غير محدودة،)وم3اصلة السيد جمال)

ال3طنية) للبطاقة  الحامل  البقالي،)

كمسير) مهامه  في  (K345836 رقم)

للشركة وذلك لفترة غير محدودة.

ت3قيع أحد املسيرين السيد جمال)

البقالي أو السيد محمد البقالي كاف)

إللزام الشركة اتجاه األغيار.
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تحيين النظام األسا�شي للشركة.
تم االيداع القا 3ني لدى املحكمة)
التجارية بطنجة بتاريخ)13)ي3 ي3)2321 

تحت رقم)243384.
مقتطف وبيان النشر

ائتما ية تكنيك أسيسطانس
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 HERBO DIETETIQUE 
 MIMOSA

ش.ذ.م.م لشريك وحيد
طنجة، 71 ز قة ب3عبيد
رأسمال : 13.333 درهم

السجل التجاري رقم : 46235
تف3يت الحصص االجتماعية

استقالة املسير
تحديث األ ظمة األساسية

مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�شى  (- (1
ومسجل) (2321 أبريل) (24 بتاريخ)
بتاريخ)26)أبريل)2321)ف3تت السيدة)
 GARCIA JIMENEZ CARMEN
 133 االجتماعية) حصصها  مجم3ع 
السيد) لصالح  اجتماعية  حصة 
الحصص) ال3احد،) عبد  صابري 
عليها) تت3فر  كا ت  التي  االجتماعية 
داخل شركة ذات مسؤولية محدودة)
 HERBO DIETETIQUE املسماة)
رأسمال) ذات  ش.ذ.م.م  (MIMOSA
ومقرها) درهم  (13.333 قدره)
االجتماعية بطنجة)71)ز قة ب3عبيد،)

املساهم3ن قرروا أن الشركة.
امل3افقة على  قل ملكية أسهم.

الشركة) من  انسحاب  تعلن 
 GARCIA JIMENEZ السيدة)

.CARMEN
 GARCIA قب3ل استقالة السيدة)
مهامها) من  (JIMENEZ CARMEN
إخالء) مع  للشركة  وحيدة  كمسيرة 
السيد) جديد  مسير  وتعيين  ذمتها 

صابري عبد ال3احد.
القا 3ن) من  (14 املادة) تعديل 

األسا�شي.
املادة)14 :

السيد صابري عبد ال3احد املسير)
ال3حيد للشركة إلى أجل غير مسمى.

الجاري) الي3م  حتى  مست3فى 
القا 3ن األسا�شي للشركة.

تعديل امل3اد)6،)7)و14)من القا 3ن)
األسا�شي.

تم) القا 3ني  االيداع  إن  (- (2
إ جازه لدى كتابة الضبط باملحكمة)
 2321 ماي) (31 التجارية بطنجة ي3م)

تحت رقم)46235)اإليداع)242877.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

53 P

 N.S TRANS 
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك ال3حيد

ذات رأسمال قدره : 133.333 درهم
املقر االجتماعي : طنجة، مجمع 

عايدة فيالج، إقامة 15، طابق 5، 
رقم 21

السجل التجاري رقم 113797
استقالة مسير

للشركة املسماة) إن الشركاء) (- (1
ذات) شركة  ش.ذ.م.م  (N.S TRANS
مسؤولية محدودة لشريك ال3حيد،)
درهما) (133.333 ذات رأسمال قدره)
مجمع) بطنجة،) االجتماعي  ومقرها 
 5 طابق) (15 إقامة) فيالج،)  عايدة 
رقم)21)قرروا بتاريخ)22)أبريل)2321 

ما يلي):
غرباوي) السيد  استقالة  قب3ل 
الشركة،) كمسير  مهامه  من   3فل 
ويعطي التفريغ الكامل وغير املشروط)
كمسير) مهامه  أداء) خالل  إلدارتها 
سيتم اآلن إدارتها ذلك من) مشارك.)
قبل الشركة من قبل املسير ال3حيد)

السيد غرباوي عبد السالم.
القا 3ن) من  (15 املادة) تعديل 

األسا�شي.
املادة)15 :

السيد غرباوي عبد السالم يعين)
املسير ال3حيد للشركة إلى أجل غير)

مسمى.
غرباوي) السيد  ال3حيد  الت3قيع 

عبد السالم تلتزم الشركة.

إ جازه) تم  القا 3ني  االيداع  (- (2
باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 
 2321 ماي) (19 التجارية بطنجة ي3م)

تحت رقم اإليداع)242453.
مستخلص مطابق لألصل

املسير

54  P

 CASA OCANA 
ش.ذ.م.م

طنجة 33، ز قة أحمد ش3قي
رأسمال : 533.333 درهم

السجل التجاري رقم 4257
تف3يت الحصص االجتماعية

مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�شى  (- (1
 2321 ماي) (23 بتاريخ) بطنجة 
ومسجل بتاريخ)21)ماي)2321)وتحت)
ف3ت) (42156/7349 اإليداع) رقم 
أمين حصصه) السيد ستيني محمد 
اجتماعية) حصة  (2675 االجتماعية)
حصة اجتماعية لصالح) (833 وذلك)
حصة) (625 علي،) ستيني  السيد 
ستيني) السيد  لصالح  اجتماعية 
ي3سف،)625)حصة اجتماعية لصالح)
و625  اآلنسة ستيني فاطمة الزهراء)
حصة اجتماعية لصالح السيد ستيني)
االجتماعية) الحصص  املالك  عبد 
ذات) شركة  داخل  عليها  يت3فر  التي 
 CASA املسماة) محدودة  مسؤولية 
OCANA)ش.ذ.م.م ذات رأسمال قدره)
االجتماعي) ومقرها  درهم  (533.333
(،16 أحمد ش3قي) ز قة  (،33 بطنجة)
املساهم3ن قرروا أن الشركة اعتبار)

من الي3م)23)ماي)2321.
امل3افقة على  قل مليكة أسهم.

الجاري) الي3م  حتى  مست3فى 
القا 3ن األسا�شي للشركة.

القا 3ن) من  و7) (6 امل3اد) تعديل 
األسا�شي.

تم) القا 3ني  االيداع  إن  (- (2
إ جازه لدى كتابة الضبط باملحكمة)
 2321 ماي) (26 التجارية بطنجة ي3م)

وتحت رقم اإليداع)242713.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير
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 STE IMMOBILIERE A.M.N 
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمال قدره : 123.333 درهم

املقر االجتماعي : طنجة، ز قة جمال 
الدين األفغاني، إقامة أبضالس، 

رقم 16
السجل التجاري رقم 12336

فسخ الشركة
للشركة املسماة) إن الشركاء) (- (1
 STE IMMOBILIERE A.M.N
مسؤولية) ذات  شركة  ش.ذ.م.م 
قدره) رأسمال  ذات  محدودة،)
االجتماعي) ومقرها  درهما  (123.333
بطنجة،)ز قة جمال الدين األفغاني،)
إقامة أبضالس،)رقم)16)مكرر،)قرروا)

بتاريخ)13)ي3لي3)2323)ما يلي):
سابقة) بصفة  الشركة  فسخ 
 STE IMMOBILIERE A.M.N ألوانها)
التاريخ،) هذا  من  اعتبارا  ش.ذ.م.م 
و33  (29 للمادتين) وفقا  تصفيتها 
االجتماعي) مقر  التصفية  ومكان 

للشركة).
السالم) عبد  أبضالس  السيد 

كمصفي للشركة.
2)-)االيداع القا 3ني تم إ جازه لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (2321 بطنجة ي3م فاتح ي3 ي3)

رقم اإليداع)242936.
مستخلص مطابق لألصل

املصفي

56  P

 CHARCUTERIE EUROMAR 
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمال االجتماعي : 133.333 درهم
املقر االجتماعي : طنجة، منطقة 
صناعية، طريق تط3ان، ممر 3، 

قطعة 83
السجل التجاري رقم 92833
الرفع من رأسمال االجتماعي

تحديث األ ظمة األساسية لشركة
الغير) للقرارات  املحضر  إن  (- (1
بتاريخ) بطنجة،) للشركاء)  العادية 
بتاريخ ومسجل  (2321 ماي) (26



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13292

 29)ماي)2321)تحت سند)39732/2321 

 23213344377349 رقم) ال3صل 

املسماة) للشركة  الشركاء) إن 

 CHARCUTERIE EUROMAR

مسؤولية) ذات  شركة  ش.ذ.م.م 

قدره) رأسمال  ذات  محدودة،)

(: درهم ومقرها االجتماعي) (133.333 

طريق) صناعية  منطقة  طنجة،)

تط3ان،)ممر)3)قطعة)83.

من) االجتماعي  رأسمال  رفع 

 133.333)درهم إلى)3.333.333)درهم)

القيمة) مقابل  إصدار،) طريق  عن 

حصة اجتماعية) (29.333 األسهمية)

لل3احد) درهم  (133 من) جديدة 

تست3فى كليا عند االكتتاب بمقاصة)

للمكتتبين) ومستحق  محقق  لدين 

على الشركة.

من) (7 الفصل) تعديل  وبالتالي 

القا 3ن األسا�شي كما يلي):

الفصل)7 :

محدد) االجتماعي  الرأسمال  إن 

بمبلغ قدره)3.333.333)درهم مقسم)

إلى)33.333)حصة اجتماعية من فئة)

133)درهم لل3احد ومقسمة كالتالي):

 6.333 أحمد) الخمي�شي  السيد 

حصة اجتماعية)؛

العربي) محمد  الخمي�شي  السيد 

6.333)حصة اجتماعية)؛

 6.333 حمزة) الخمي�شي  السيد 

حصة اجتماعية)؛

 6.333 اآلنسة الخمي�شي سعيدة)

حصة اجتماعية)؛

 6.333 وسيم) الخمي�شي  السيد 

حصة اجتماعية)؛

مجم3ع)33.333)حصة اجتماعية.

تحديث األ ظمة األساسية لشركة.

:)تم إ جازه لدى) االيداع القا 3ني)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بطنجة ي3م)3)ي3 ي3)2321)تحت رقم)

اإليداع)243352.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

57 P

IBEN AYAD TEX
ش.ذ.م.م لشريك ال3حيد

شركة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك ال3حيد

ذات رأسمال : 133.333 درهم
املقر االجتماعي : طنجة، إقامة 

الحمد، رقم 3، شارع سجلماسة، 
طابق 1

تك3ين شركة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك ال3حيد

مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�شى  (- (1
بطنجة،)بتاريخ)5)ماي)2321)ومسجل)
رقم) وتحت  (2321 ماي) (4 بتاريخ)
اإليداع)39113)فقد تم إنشاء)وإقامة)
شركة ذات مسؤولية محدودة والتي)

تتضمن املميزات التالية):
 IBEN AYAD TEX (: التسمية)

ش.ذ.م.م لشريك ال3حيد.
الهدف):)ان الشركة تهدف إلى):

أساسا):)استيراد األقمشة)؛
وبيع واستيراد جميع امل3اد) شراء)
واملستلزمات) واألقمشة  الخام 
لصناعة) الالزمة  واإلكسس3ارات 

النسيج واملالبس)؛
التجارة في كل من الس3ق املحلي)

واالستيراد)؛
حصة) على  الشركة  استح3اذ 
أو) في أي شركة ذات غرض مشابه 

مرتبط)؛
االستيراد بشكل عام)؛

العمليات) كل  (: عم3ما) أكثر 
املالية) الصناعية،) التجارية،)
لها) التي  العقارية  الغير  أو  والعقارية 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة كليا أو)
جزئيا بال3احدة أو باألخرى للعمليات)
املذك3رة أعاله لتسهيل واملساهمة في)

تسهيل أو تنمية الشركة.
إقامة) طنجة،) (: االجتماعي) املقر 
سجلماسة،) شارع  (،3 رقم) الحمد،)

طابق)1.
ي3م) من  تنطلق  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
ب) حدد  (: االجتماعي) املال  رأس 
 1333 إلى) مجزئ  درهم  (133.333
 133 قيمة) ذات  اجتماعية  حصة 

درهم لل3احد خصصت ل):

السيد ابن عياد عبد املالك)1333 

حصة اجتماعية.

القيمة  قدا ملا) والكل مقابل أداء)

مجم3عه)133.333)درهم.

من) أكثر  أو  واحد  (: التسيير)

املسيرين بصالحية واسعة.

عين السيد ابن عياد عبد املالك)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

من) تنطلق  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

الصافية) النتائج  ان  (: النتائج)

القا 3 ية) االقتطاعات  بعد  للشركة 

والتنظيمية،)تقسم بين الشركاء)على)

حسب عدد الحصص اململ3كة لكل)

واحد منهم.

تم إ جازه) (: اإليداع القا 3ني) (- (2

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

 2321 ماي) (21 التجارية بطنجة ي3م)

 116627 التجاري رقم) تحت سجل 

وتحت رقم اإليداع)242567.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

58 P

MAROC DIPLOMATIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 133.333 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 

7 شارع م3الي ي3سف، إقامة 

سر ترافة، الطابق السادس، منطقة 

ك3تيي

تنازل عن حصص
تحديث النظام األسا�شي للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

2321)قد) ماي) (23 االستثنائي بتاريخ)

تقرر ما يلي):
العل3ي) قاسمي  السيد  تنازل 

السيد) إلى  حصة  (533 على) حسان 

املكاوي سعاد وإلى اآلنسة ميهم3 غالية)

والسيد ميهم3 اليزيد املشارك3ن الجدد)

الشركة) رأسمال  في  يمتلكها  التي 

MAROC DIPLOMATIQUE)ش.م.م)

الحصص) التنازل  هذا  جراء) ومن 

االجتماعية للشركة وزعت كالتالي):

السيد املكاوي سعاد)933)حصة)؛

اآلنسة ميهم3 غالية)53)حصة)؛

السيد ميهم3 اليزيد)53)حصة)؛

املجم3ع)1333)حصة.

تحديث النظام األسا�شي للشركة)
بعد تعديل الفص3ل)6)و7)من قا 3ن)

الشركة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ) البيضاء)

رقم)781723.
للخالصة واإلشهار

59 P

FARHATBATI
فرحات باتي

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيد

وعن3ان مقرها االجتماعي : إقامة 

 جنان الف3رات،  زهة عمارة ن، 

ايل3 1أ 473 مرس الخير، تمارة
رقم التقييد في السجل التجاري 

133133 بتمارة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

إعداد) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ذات) لشركة  األسا�شي  القا 3ن 

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة ذات شريك وحيد.

عند) متب3عة  (: الشركة) تسمية 

االقتضاء)بمختصر تسميتها):)فرحات)

.FARHATBATI(باتي

القيام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بجميع أشغال البناء.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

ن) عمارة  الف3رات،) زهة   جنان 

ايل3)1أ)473)مرس الخير،)تمارة.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 133.333 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم مقسم ل)1333)حصة ممل3كة)

كلها للسيد فرحات عبد الصمد.



13293 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

والعائلية) الشخصية  األسماء)

فرحات) السيد  (: الشركة) ملسيري 
رقم البطاقة ال3طنية) عبد الصمد،)

.I645183

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 االبتدائية بتمارة بتاريخ)24)ماي)2321 
التجاري) بالسجل  الشركة  وسجلت 

تحت رقم)133133.

60 P

FIDUCIAIRE ABDOU

 Travaux de Fiduciaire Analyse Comptable

et(Financière(Organisation(Structurelle

ازادو سرفيس 
ش.م.م.م.و

في) حرر  عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم تأسيس شركة) (،2323 ي3 ي3) (18

ذات مسؤولية محدودة ش.م.م.م.و)

بالخصائص التالية):

االسم التجاري):)»ازادو سرفيس«)

ش.م.م.م.و.

الهدف االجتماعي):

تاجر)؛

استرداد الدي3ن.
درهم) (133.333 (: املال) رأس 

درهم) (133 حصة) (1333 إلى) مقسم 

للحصة ال3احدة مقسمة كاآلتي):

السيد ازدو عادل)1333)حصة.

(،955 محل رقم) (: املقر االجتماعي)

قطاع س،)حي الرحمة،)تابريكت،)سال.

التسيير):)السيد ازادو عادل.

املدة):)مدة الشركة)99)سنة.

باملحكمة) القا 3ني  االيداع  تم 

االبتدائية سال تحت رقم)36815.
بمثابة مقتطف وبيان

61 P

 IB IMPORT
السجل التجاري : 459569

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم  قل) (2321 أبريل) (21 بتاريخ)

ل3س) إقامة  (95 إلى) االجتماعي  املقر 

أ جليس،)متجر رقم)2،)تجزئة السكن)

املن3ر،)الدار البيضاء.

باملحكمة) القا 3ني  االيداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

14)ي3 ي3)2321)تحت رقم)782469.

62 P

 KETTANI POUR LES 

 SERVICES INGENIERIE ET

DU COMMERCE

K.S.I.C

 SARL AU

الكتاني للخدمات الهندسية 

والتجارة ك.س.إ.س ش.م.م بشريك 

وحيد

ش.م.م ش.و في ط3ر التصفية

برأسمال : 93.333 درهم

مقر التصفية : 15، شارع األبطال، 

الشقة 4، أكدال، الرباط

ICE N°332.337.669.333.329

الحل املسبق وتعيين مصفي
قرر الجمع العام االستثنائي) (- (1

 2321 أبريل) (33 بتاريخ) املنعقد 

لشركة)»الكتاني للخدمات الهندسية)

والتجارة«)ك.س.إ.س ش.م.م بشريك)

وحيد ما يلي):

للشركة) والحبي  املسبق  الحل 

ابتداء)من)33)أبريل)2321.

ب.و) تعيين السيد الكتاني معاد،)

رقم)AR833431)مصفيا للشركة مع)

منحه كافة الصالحيات طبقا للقا 3ن)

إلتمام العمليات االجتماعية الجارية)

الخص3م) وتصفية  األص3ل  وإ جاز 

وإعادة الباقي إن وجد.

شارع) (،15 (: التصفية) مقر 

األبطال،)الشقة)4،)أكدال،)الرباط.

بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم  (- (2

بالرباط) التجارية  للمحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (14 ي3م)

.115413
مقتطف وبيان لإلشهار

63 P

 STE LEADER BUREUTIQUE 
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى  (: أوال)
تم) (،2321 ماي) (4 بتاريخ) بالرباط 
ذات) لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي):
 LEADER (: التسمية)

.BUREAUTIQUE
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الغاية من الشركة هي):)بيع وشراء)

املعدات املعل3ماتية واملكتبية.
املقر):)25)ج)3)إضافي،)حي يعق3ب)

املنص3ر،)الرباط.
سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
رأس املال الجماعي):)133.333)درهم)
فئة) من  حصة  (1333 ل) مقسمة 
 133)درهم للحصة ال3احدة وامل3زعة)

كما يلي):
 1333 السيد عياد عبد اللطيف)

حصة.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
اللطيف ملدة غير) السيد عياد عبد 

محددة.
فاتح) بين  ما  (: الجماعية) السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.
القا 3ني) االيداع  تم  لقد  (: ثا يا)
تحت) بالرباط  التجارية  باملحكمة 
بتاريخ) (5873 رقم) التجاري  السجل 

13)ي3 ي3)2321.
64  P

 STE LOUB VISION 
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى  (: أوال)
تم) (،2321 ماي) (25 بتاريخ) بالرباط 
ذات) لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 
املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيما يلي):

.LOUB VISION(:(التسمية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
:)استغالل) الغاية من الشركة هي)

محل للبصريات.
تجزئة) (3 قطاع) (157 رقم) (: املقر)

رياض،)أوالد مطاع،)تمارة.
سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 133.333 (: الجماعي) املال  رأس 
من) حصة  (1333 ل) مقسمة  درهم 
ال3احدة) للحصة  درهم  (133 فئة)

وامل3زعة كما يلي):
السيد بن  اجم رض3ان)533)حصة)؛
السيدة سعيدي لبنى)533)حصة.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
غير) ملدة  لبنى  سعيدي  السيدة 

محددة.
فاتح) بين  ما  (: الجماعية) السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.
القا 3ني) االيداع  تم  لقد  (: ثا يا)
تحت) بالرباط  التجارية  باملحكمة 
D5894)بتاريخ) السجل التجاري رقم)

13)ي3 ي3)2321.
66 P

 DIJA PALACE 
SARL

بعد عقد الجمع العام غير العادي)
 2323 أغسطس) (17 للشركة بتاريخ)
امل3ج3دة باملقر التالي الكائن بتجزئة)
رشد،) ابن  حي  (،133 رقم) السمارة 

تمارة.
1)-)بيع الحصص االجتماعية):

الراي) الشيخ  خديجة  السيدة 
تمتلكها) حصة اجتماعية  (253 تبيع)
للسيدة) (DIJA PALACE بالشركة)

شهرزاد ابريشق.
2)-)تغيير االسم التجاري):

 RJ من) التجاري  االسم  تغيير  تم 
.DIJA PALACA(إلى(PALACE

باملحكمة) امللف  إيداع  تم 
 4226 رقم) تحت  تمارة  االبتدائية 

بتاريخ)24)أغسطس)2321.
67 P
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URUVRS
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم تأسيس الشركة) (2321 أبريل) (14
ذات املسؤولية املحدودة والتي تتميز)

بما يلي):
.URUVRS(:(التسمية االجتماعية

الهدف االجتماعي):
التجارة في املنتجات الحرفية)؛

التصميم)؛
االستيراد والتصدير.

املقر االجتماعي):)23)ز قة اكلمان،)
أكدال،) (،2 رقم) شقة  علي،) سيدي 

الرباط.
15.333)مك3ن) (: رأسمال الشركة)

من)153)حصة.
السيد سفيان سف3)75)حصة)؛

 75 الزكاني) ميس3ن  والسيدة 
حصة.

املدة):)99)سنة.
سف3) سفيان  السيد  (: التسيير)

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

إلى)31)ديسمبر.
رقم السجل التجاري):)151229.

تم اإليداع القا 3ني باملكتب الجه3ي)
لالستثمار بتاريخ)14)أبريل)2321.

68 P

BATH CONCEPT
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك ال3حيد
عن3ان مقرها االجتماعي : الكيل3 1 

شارع الحسن الثاني، طريق الرباط، 
الدار البيضاء، الرباط

رقم التقييد في السجل التجاري : 
152731

تأسيس شركة
في) مؤرخ  م3ثق  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية)):
شكل الشركة):)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 BATH (: االقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CONCEPT

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تاجر) بناء،) أشغال  أو  متن3عة 

مست3رد.

 1 :)الكيل3) عن3ان املقر االجتماعي)

شارع الحسن الثاني،)طريق الرباط،)

الدار البيضاء،)الرباط.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 133.333 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم مقسم كالتالي):

السيد كريم حضري)1333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وم3اطن الشركاء):

(: عن3ا ه) حضري  كريم   السيد 
(،3 شقة) املخازن،) واد  ز قة  (11

أكدال،)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيرين الشركة):)

(: عن3ا ه) حضري  كريم   السيد 
(،3 شقة) املخازن،) واد  ز قة  (11

أكدال،)املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ)13)ي3 ي3)2321 

تحت رقم)5877.

69 P

CREPE CHAPLIN
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 133.333 درهم

املقر االجتماعي : 6، ز قة ضاية ع3ا، 

الطابق 4، شقة رقم 16، أكدال، 

الرباط

بتاريخ) عرفي حرر  بمقت�شى عقد 
القا 3ن) وضع  تم  (2321 فبراير) (9

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

خاصيتها كالتالي):

 CREPE CHAPLIN (: التسمية)

ش.م.م ذات شريك وحيد.

الهدف):)للشركة األهداف التالية):

كريبري)؛

ال3جبات السريعة)؛

املشروبات والعصائر.

املدة):)99)سنة.

فيما) محدد  (: الشركة) رأسمال 

إلى) مقسم  درهم  (133.333 قدره)

درهم) (133 فئة) من  حصة  (1333

كلها ممن3حة للسيد امام) لل3احدة،)

قسطاس.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد امام قسطاس مسير وحيد.

القا 3ني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تحت) (2321 ي3 ي3) (13 ي3م) بالرباط 

رقم)115356.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.152689
بمثابة مقتطف وبيان

70 P

 GREEN LAM
SARL

RC : 135409

بتاريخ) حرر  عرفي  عقد   حسب 

 GREEN لشركة) (2319 أكت3بر) (21

 13.333 رأسمالها) (LAM SARL AU

شارع) (1393 رقم) (: مقرها) درهم 

يعق3ب املنص3ر،) املسيرة،)حي املنزه،)

الرباط تقرر ما يلي):

1)-)بيع السيد ملكمط م3�شى)%53 

للحصص))53)حصة))لصالح محم3د)

حسن حجي وبذلك تم تغيير الشكل)

إلى) (SARL AU القا 3ني للشركة من)

.SARL

االجتماعي) الهدف  في  زيادة  (- (2

بإضافة االستيراد والتصدير.

األسا�شي) القا 3ن  تحيين  (- (3

للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  االيداع  تم 

 التجارية بالرباط بتاريخ)2)ي3 ي3)2321 

تحت رقم)115399.

71 P

شركة طه تور 
رأسمالها : 633.333 درهم

املقر االجتماعي : حي املستشفيات، 
ز قة الزهراوي عبد القاسم، رقم 9، 

الدار البيضاء

السجل التجاري رقم : 195873 

مدينة الدار البيضاء

االستثنائي) العام  الجمع  بعد 

الشريك) قرر  (2321 ماي) (5 بتاريخ)

ال3حيد املصطفى  بالوي،)ما يلي):

(:  حل التصفية لفرع الشركة ب)
تيفلت) األ دلس،) حي  (1129 رقم)

ابتداء)من)5)ماي)2321.

تكليف املصطفى  بالوي):)بصفته)

دوار) (: ب) والساكن  الشركة  مسير 

الشق،) عين  م3�شى،) والد  املزابيين 

الدار البيضاء)للقيام بهذه العملية.

بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم  وقد 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالخميسات)

بتاريخ)28)ماي)2321)تحت رقم)233 
رقم السجل التجاري)28625.

72 P

SITMAG 
 SARL

محرر) عرفي  عقد   بمقت�شى 

3)ي3 ي3)2321)تم تك3ين  ظام أسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

خصائصها كالتالي):

.SITMAG(:(التسمية

الهدف):)تمارس الشركة األهداف)

التالية):

تشييد املباني والهندسة املد ية)؛

الترويج العقاري.

 17 عمارة) (: االجتماعي) املقر 
الطابق) (،14 رقم) ز قة محمد ملدور،)

الخامس،)املحيط،)الرباط.
 133.333 (: رأس املال االجتماعي)

حصة قيمة) (1333 درهم مقسم إلى)

كل واحدة)133)درهم.

عمر) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

تغزوتي والسيد حسن تي3اج كمسيران)

وحيدان للشركة وملدة غير محدودة.
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وضع) تم  (: القا 3ني) االيداع 
الضبط) كتابة  لدى  القا 3ني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)152749.
73 P

BLACK STONE IMMO
SARL

محرر)) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تك3ين  ظام) تم  (31/35/2321
املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�شي 

املحدودة))خصائصها كالتالي):
 BLACK STONE (« ( ( (: التسمية)

.»IMMO
الهدف):)تمارس الشركة األهداف)

التالية):)
حيازة األر�شي للتط3ير العقاري أو)

التقسيم
هندسة) متن3عة،) إنشاءات 

مد ية،)كافة األعمال املد ية
إدارة جميع املباني والعقارات عن)
طريق التأجير أو غير ذلك،)وبيع جميع)

املباني والعقارات.)))
الطابق األر�شي) (: املقر االجتماعي)
ز قة جنة) ((ISK( راس) (35 شقة رقم)

قطاع)9)حي الرياض الرباط.)))
ألف)) مائة  االجتماعي  املال  رأس 
ألف) إلى  مقسم  (133.333 درهم)
حصة قيمة كل واحدة مائة) (1.333

درهم))133).
تم تعيين السيد ميل3د) (: التسيير)
العلج كمسير وحيد للشركة وملدة غير)

محدودة.
وضع) تم  القا 3ني  اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القا 3ني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)152737. 
74 P

NEW DETROIT PANNEAUX
SARL

رأسمالها : 133.333 درهم
املقر االجتماعي : تجزئة شباكي رقم 2 

حي واد الذهب - تمارة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I
تأسيس شركة) تم  (،2321 23)أبريل)
با 3«) ديتروا  » ي3  اسم) تحمل 

ش.ذ.م.م تت3فر على املميزات التالية):

شباكي) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 
رقم)2)حي واد الذهب)-)تمارة.

مقاول) (- (1 (: االجتماعي) الهدف 

أعمال مختلفة.

2)-)االستيراد والتصدير.

3)-)التجارة بشكل عام.

مدة االستمرار):)99)سنة.
درهم) (133.333 (: املال) رأس 

مقسم إلى)1333)حصة من فئة)133 

درهم م3زع كما يلي):

 333 (: الصبار) عد ان  السيد 

حصة.

(: بنمسع3د) فاض  احمد  السيد 

113)حصة.

 113 (: بنمسع3د) رضا  السيد 

حصة.

 113 (: بنمسع3د) فيصل  السيد 

حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد عد ان)

بنمسع3د) فيصل  والسيد  الصبار 

والسيد احمد فاض الخير كمسيرين)

للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

لتك3ين) (%5 بعد اقتطاع) (: األرباح)

ي3زع الباقي على) االحتياط القا 3ني،)

الشركاء)حسب حصصهم.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

السجل) تحت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري رقم)133371.

75 P

THE RUBBON GIFTERY
SARL AU

رأسمالها : 133.333 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 33 الشقة 
رقم 8 ز قة احمد ال3كيلي حسان - 

الرباط

I)-)بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ)18 

»ذو) شركة) قرر شركاء) (،2321 يناير)
ريبب3ن كيفتري«)ش.ذ.م.م ما يلي):

(: -)تغير تسمية الشركة ليصبح) (1

.»THE RUBBON GIFTERY«

2)-)تح3يل مقر الشركة من):)عمارة)
33)الشقة رقم)8)ز قة احمد ال3كيلي)
حسان)-)الرباط إلى):)رياض األ دلس)

حي) (24 الشقة) سيفييا عمارة ب84)

الرياض الرباط.

تعديل القا 3ن األسا�شي.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)115391 

ي3م)14)ي3 ي3)2321.

76 P

LEGENDE DE GOUT
SARL AU

رأسمالها : 93.333 درهم
املقر االجتماعي : تجزئة الشرقاوي 

عمارة 43 الشقة رقم 8 خارج باب 

سبتة - سال

بسال) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I

قرر شركاء) (،2321 أبريل) (22 بتاريخ)

»ليج3 د ذو ك3«)ش.ذ.م.م ما) شركة)

يلي):

من) االجتماعي  املقر  تح3يل  (- (1

الشقة) (43 عمارة) الشرقاوي  تجزئة 
رقم)8)خارج باب سبتة)-)سال إلى أمل)3 

إضافي رقم)131)محل رقم)2)األق3اس)

حي يعق3ب املنص3ر)-)الرباط.

2)-)تعديل القا 3ن األسا�شي.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 36841 رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

ي3م)13)ي3 ي3)2321.

77 P

HASOFA HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 13.333 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء 233 

شارع الزرقط3ني، الطابق الثالث

السجل التجاري : 229243

الزيادة في رأسمل الشركة
في) بم3جب عقد عرفي مؤرخ  (- (I

13)ماي)2321،)فإن الشريك ال3حيد)

للشركة قد اتخذ القرارات التالية):

الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ)

الذي  تج) ال�شيء) درهم،) (293.333

عنه رفع الرأسمال من)13.333)درهم)

إلى)333.333)درهم.

قب3ل شركاء)جدد.

اعتماد  ظام أسا�شي جديد تحت)

شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.

القا 3ني) باإليداع  القيام  تم  (- (II

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

 2 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)783947.

78 P

 FINANCIERE REALITES

INTERNATIONAL AFRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها : 13.333.333 درهم

املقر االجتماعي : 3، ز قة أب3 زيد 

الداب3�شي ) يكر سابقا) الدار 

البيضاء

السجل التجاري : 422999

تح3يل الشكل القا 3ني للشركة
إلى شركة مساهمة مبسطة

بم3جب الجمعية العامة غير) (- (I

العادية للشركاء)املنعقدة في)5) 3فمبر)

2323،)تقرر ما يلي):

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

إلى شركة مساهمة مبسطة.

 FINANCIERE« شركة) تعيين 

 REALITES INTERNATIONAL

املمثلة من طرف السيد) (»FRANCE

 (Yoann JOUBERT((»ي3هان ج3بير«

بصفته رئيسا.

ما يان«) ريجي  »السيد  تعيين)

مديرا) بصفته  (»Régis( MAGNIN(

عاما.

اعتماد  ظام أسا�شي جديد تحت)

شكل شركة مساهمة مبسطة.

القا 3ني) باإليداع  القيام  تم  (- (II

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

31)ماي)2321)تحت رقم)783475.

79 P
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ECO-MEDIAS
شركة مساهمة

رأسمالها : 53.333.333 درهم
املقر االجتماعي : الدار البيضاء - 73 
شارع املسيرة الخضراء، زاوية ز قة 

أميمة السائح
السجل التجاري : 63137

ت3سيع غرض الشركة
بم3جب الجمعية العامة غير) (- (I
في) املنعقدة  للمساهمين  العادية 
2321،)تقرر ت3سيع غرض) 15)أبريل)

الشركة ليشمل العملية التالية):
الدعائية) املعلقات  نشاط 

التجارية.
للنظام) التالزمي  التعديل  (- (II

األسا�شي.
تم القيام باإليداع القا 3ني) (- (III
املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 
بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

31)ماي)2321)تحت رقم)783371.
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 DISLOG MODERN
INDUSTRIES

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 179.639.233 درهم
املقر االجتماعي : باملحمدية - 111، 
الطريق الساحلية، املصبحيات، 

الحسنية
السجل التجاري : 16163

ا صهار عن طريق االستدماج والحل 
املسبق

الشريك) قرارات  بم3جب  (- (I
ال3حيد بتاريخ)33)أبريل)2321،)تقرر)

ما يلي):
االستدماج) طريق  عن  اال صهار 
 DISLOG MODERN« لشركة)
طرف) من  (»INDUSTRIES
 HYGIENIC MODERN« شركة)
مساهمة) شركة  (،»INDUSTRIES
درهم الكائن) (13.333.333 رأسمالها)
املنطقة) (- البيضاء) بالدار  مقرها 
ب3سك3رة،) (- أوالد صالح) الصناعية 
للدار) التجاري  بالسجل  املقيدة 

البيضاء)تحت رقم)433.235.

حل الشركة دون تصفية.
من) الشركة  على  التشطيب 
لال صهار) التجاري  تيجة  السجل 

املعني.
القا 3ني) باإليداع  القيام  تم  (- (II
املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 
ماي) (21 االبتدائية للمحمدية بتاريخ)

2321)تحت رقم)1235.
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 HYGIENIC MODERN 
INDUSTRIES
شركة مساهمة

رأسمالها : 13.333.333 درهم
املقر االجتماعي : الدار البيضاء 
- املنطقة الصناعية أوالد صالح 

ب3سك3رة
السجل التجاري : 433235
ا صهار عن طريق االستدماج

بم3جب الجمعية العامة غير) (- (I
 33 في) املنعقد  للمساهمين  العادية 

أبريل)2321،)تقرر ما يلي):
االستدماج) طريق  عن  اال صهار 
 DISLOG MODERN« لشركة)
ذات) شركة  (»INDUSTRIES
وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 
درهم،) (179.639.233 ( رأسمالها)
 ،111  - باملحمدية  مقرها   الكائن 
املصبحيات،  الساحلية،  الطريق 
الحسنية، املقيدة بالسجل التجاري 
 ،16163 رقم  تحت  للمحمدية 
 HYGIENIC« شركة) طرف  من 

.»MODERN INDUSTRIES
القا 3ني) باإليداع  القيام  تم  (- (II
املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 
 23 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)779378.
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BAB WOOD
ش.م.م ذات الشريك ال3حيد

الطريق ال3طني رقم 1 دوار اوالد 
م3من جماعة سيدي م3�شى 

املجدوب - املحمدية
 قل املقر االجتماعي

1)-)بمقت�شى محضر الجمع العام)
االستثنائي املؤرخ في املحمدية بتاريخ)
 BAB WOOD(24)ماي)2321)لشركة
ال3حيد تقرر) ذات الشريك  ش.م.م.)

ما يلي):

العن3ان) إلى  املقر االجتماعي   قل 
التالي):

دوار اوالد) (1 الطريق ال3طني رقم)
م3من جماعة سيدي م3�شى املجدوب)

املحمدية.
القا 3ن) من  الرابع  البند  تعديل 

األسا�شي للشركة.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم  (- (2
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2321 ي3 ي3) (13 بتاريخ) باملحمدية 

تحت رقم)1365.
بيان مختصر
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ONDINE WASH
RC(N° 127553

ش.م.م بشريك واحد
رأسمالها : 13.333 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 15، شارع 
األبطال، شقة 4، أكدال، الرباط

االستثنائي) العام  الجمع  وافق 
 2323 ديسمبر) (29 بتاريخ) املنعقد 
الشركة) فسخ  على  الشركة  لهذه 
املنص3ري) الهام  السيدة  وتعيين 

كمصفية للشركة.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (13 في)

.115336
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AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

 E(شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ العمارة

رقم)2)الطابق األول جناح ب)-)الصخيرات

RIAD FES ANDALUCIA
شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك منفرد
رأسمالها : 793.333 درهم

املقر االجتماعي : 487 شارع محمد 
الخامس شقة 1 الرباط

السجل التجاري : 127277
تغيير املقر االجتماعي للشركة

لشركة) املنفرد  الشريك  قرر 
شركة   ،RIAD FES ANDALUCIA
ذات مسؤولية محدودة وذات شريك 
منفرد، مقرها االجتماعي : 487 شارع 
الرباط   1 شقة  الخامس  محمد 
واملسجلة في السجل التجاري تحت 

رقم 127277، ما يلي :

تغيير املقر االجتماعي للشركة):
مقر) تغيير  املنفرد  الشريك  قرر 
محمد  شارع)  (487 من) الشركة 

الخامس شقة 1 الرباط.
بلكراد  ز قة   : الجديد  املقر  إلى 
 - املحيط   37 الشقة   B37 العمارة 

الرباط.
القا 3ن  من   4 البند  تعديل 

األسا�شي للشركة.
املحكمة) في  القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (8 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321)تحت رقم)115236.
للنشر واإلعالن
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ائتما ية القدس
13،)ز قة بكين،)شقة رقم)3،املحيط،)الرباط

الهاتف/الفاكس):)35.37.73.62.21

آرت غرناطة
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
تجزئة زردال رقم 132 ب3قنادل، سال

 2 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
2321)وضع القا 3ن األسا�شي) فبراير)
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 
الخصائص) تحمل  وحيد  بشريك 

التالية):
التسمية):)آرت غر اطة.

ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

أعمال) (: االجتماعي) الهدف 
أعمال) األملني3م،) أعمال  النجارة،)

مختلفة.
درهم) (133.333 (: الرأسمال)
 133 من) سهم  (1333 إلى) مقسمة 

درهم لكل منهما.
املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.
املقر االجتماعي):)تجزئة زردال رقم)

132)ب3قنادل،)سال.
س3ف تدار الشركة من) (: اإلدارة)

قبل السيد فؤاد اليحياوي.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ)18)مارس)2321)تحت)
والسجل) (287 الترتيبي) السجل  رقم 

التحليلي رقم)33183.
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ايمو الفخامة ش.م.م
املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 
2318)وطبقا للق3ا ين) أكت3بر) (26 في)
القا 3ن) وأساسا  العمل  بها  الجاري 

رقم)96-5.
اإلسم):)إن الشركة املعنية تحمل)

اسم):)ايم3 الفخامة ش.م.م.

امل3ض3ع):)منعش عقاري.
ز قة الجامعة) (87 (: مقر الشركة)

العربية الناض3ر.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
الشركة في مبلغ)83.333)درهم مقسم)
إلى)833)حصة اجتماعية بقيمة)133 

درهم لكل واحدة.
الشركة) مدة  (: الشركة) مدة 

محددة في)99)سنة.
السنة) حددت  (: املالية) السنة 
شهرا تبتدئ من فاتح) (12 في) املالية 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
األرباح) تقتطع  (: األرباح) تحديد 
إلنشاء) (%5 بنسبة) املالية  السنة 

األم3ال االحتياطية القا 3 ية.
محمد) السيد  عين  (: التسيير)
رحال سفيان مسير للشركة ملدة غير)

محدودة.
تتحمل) الشركة  إن  (: الت3قيع)
مسؤولية تجاه ت3قيع السيد محمد)

رحال سفيان.
اإليداع) إن  (: القا 3ني) اإليداع 
ضبط) بمكتب  سجل  القا 3ني 
املحكمة االبتدائية بالناض3ر بتاريخ)

13)يناير)2319)تحت رقم)91.
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ائتما ية فداد ش.ذ.م.م

5)املركز التجاري إبن سينا أكدال الرباط

الهاتف):)337.77.59.72

MEBALOGE
SARL

املصادقة على بيع الحصص 
االجتماعية

استقالة مسير الشركة
 وتعيين مسير جديد

تجديد القا 3ن األسا�شي للشركة
العام) الجمع  محضر  حسب 
قرر) (2321 ماي) (31 بتاريخ) املنعقد 
 MEBALOGE SARL شركة) شركاء)
درهم والتي) (13.333 ذات الرأسمال)
ي3جد مقرها ب):))1)ز قة أحد الشقة)

رقم)1)ر أكدال الرباط :

املصادقة على  قل ملكية أسهم)
 43 السيد العربي الش3اف املقدرة بـ)
اإلله) السيد عبد  إبنه  لفائدة  سهم 

الش3اف الذي قبل هذا البيع.
7)من) وتبعا لهذا البيع فإن البند)
سيصبح) للشركة  األسا�شي  القا 3ن 

على الشكل التالي):
السيد العربي الش3اف):)33)حصة)

اجتماعية.
 73 (: الش3اف) االله  عبد  السيد 

حصة اجتماعية.
حصة) (133 (: الحصص) مجم3ع 

اجتماعية.
املسير) استقالة  على  امل3افقة 
إعفائه) بعد  الش3اف  العربي  السيد 
ابنه) وتعيين  التي قضاها،) املدة  من 
مسيرا) الش3اف  اإلله  عبد  السيد 
لفترة غير محدودة،) للشركة  جديدا 
السيد) فإن  التعيين  لهذا  وتبعا 
عبد اإلله الش3اف يت3فر على جميع)
البندين) في  املنص3صة  الصالحيات 
األسا�شي) النظام  من  (16 و) (14

للشركة.
تجديد القا 3ن األسا�شي للشركة)
بمقت�شى) عليه  منص3ص  ه3  كما 

محضر الجمع العام االستثنائي.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
السجل) (115443 رقم) تحت  (2321

التجاري رقم)132313.
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ائتما ية فداد ش.ذ.م.م

5)املركز التجاري إبن سينا أكدال الرباط

الهاتف):)337.77.59.72

M J GROUP
SARL

املصادقة على التبرع بالحصص 
االجتماعية

تجديد القا 3ن األسا�شي للشركة
العام) الجمع  محضر  حسب 
بتاريخ املنعقد   االستثنائي 
شركة) شركاء) قرر  (2321 ماي) (31  
ذات الرأسمال) (M J GROUP SARL
133.333)درهم والتي ي3جد مقرها ب)
:))ز قة دكار رقم)22)مكرر الشقة)1)حي)

املحيط الرباط):

األسهم) بكافة  التبرع  تصديق 
اململ3كة للسيد الجراري عبد الكريم)
ب3خارى) السيدة  زوجته  لصالح 

فتيحة التي تقبل هذا التبرع.
بعد هذا التبرع،)تم تعديل املادة)7 
من النظام األسا�شي على النح3 التالي:
(: اللطيف) عبد  الجراري  السيد 

253)مشاركة اجتماعية.
 173 (: إبراهيم) امل3دن  السيد 

مشاركة اجتماعية.
 173 (: هللا) عبد  املدين  السيد 

مشاركة اجتماعية.
السيدة ب3خاري فتحية):)84)عدد)

املشاركات االجتماعية.
مشاركة) (74 (: السيد بنصبع علي)

على م3اقع الت3اصل االجتماعي.
 84 (: سعادة) املدين  السيدة 

املشاركات االجتماعية.
 84 (: مليكة) امل3دن  السيدة 

مشاركة اجتماعية.
 84 (: فاطمة) املدين  السيدة 
الت3اصل) م3اقع  على  مشاركة 

االجتماعي.
مشاركة) (1333 (: ما مجم3عه) أو 

اجتماعية.
وفق) جديدة  ق3ا ين  إحداث 
أحكام القا 3ن املعم3ل به مع مراعاة)

ما يطرأ عليه من تعديالت.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
السجل) (115442 رقم) تحت  (2321

التجاري رقم)147539.
89 P

SOCIETE FARODEC
SARL AU

رأسمالها : 133.333 درهم
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
يناير) (25 بتاريخ) واملنعقد  للشركة 

2321)التغييرات التالية):
للشركة) االجتماعي  املقر  تح3يل 
من)18)شارع ابن خطاب شقة رقم)2 
أكدال الرباط إلى محل تجاري باوالد)
عتيق) عين  الف3ارات  شارع  عكبة 

تمارة.

بقسم) القا 3ني  اإليداع  وتم 

 13 السجل التجاري بالرباط بتاريخ)

ي3 ي3)2321.

90 P

TETRA PAK MAGHREB
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال االجتماعي : 9.333.333 

درهم

املقر االجتماعي : 69 ز قة عثمان بن 

عفان الدار البيضاء
رقم السجل ا لتجاري : 134849

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ بتاريخ)2)مارس)2323)تم تقرير)

ما يلي):

األكبر) املساهم  ه3ية  تغيير 

 »TETRA LAVAL HOLDING BV«

الضم) طريق  عن  ا دماجها   تيجة 

 TETRA«(من))طرف الشركة الضامة

 »LAVAL INTERNATIONAL SA

الجديد) املساهم  أصبحت  التي 

 89.133 ب) األغلبية  يملك  الذي 

رأسمال) من  اجتماعية  حصة 

 »TETRA PAK MAGHREB« شركة)

املتعلقة) (6 املادة) تعديل  تم  وعليه 

بالتقديمات.

)التعديل) التقديمات) (: (6 املادة)

الجديد).

حدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره)

 93.333 درهم قسم إلى) (9.333.333

إسمية) بقيمة  اجتماعية  حصة 

حصة) لكل  درهم  (133 في) حددت 

على) ووزعت  كاملة  قيمتها  سددت 

الشركاء)كالتالي):

لفائدة) حصة  (89.133  -  1

 TETRA LAVAL« شركة)

INTERNATIONAL SA«))التي خلفت)

 »TETRA LAVAL HOLDING BV««
وهي شركة مساهمة بم3جب القا 3ن)

الس3يسري برأسمال قدره)133.333 

فر ك س3يسري،)مسجلة في السجل)

تحت) )س3يسرا)،) (VAUD التجاري بـ)

املراجع التالية):
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 UID/IDE/CHE-198.253.298

 Avenue الكائنة مقرها االجتماعي بـ)

 Général-Guisan( 70,( 1009( Pully

.(- Suisse

شركة) لفائدة  حصة  (933  -  2

شركة) (»SEFICO HOLDING BV«

مسجلة) اله3لندي  القا 3ن  بم3جب 

رقم) تحت  التجاري  السجل  في 

الكائنة مقرها االجتماعي) (3323354

 Pays-Bas(( Herikerbergweg( (: بـ)

.108A,(1101CM(Amsterdam

باقي املادة)6))لم تتغير....)

كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)12)ي3 ي3)2323)تحت)

رقم)735691.
للمقتطف والبيان

91 P

شركة ما نوفيت

ش.م.

65 الحي الصناعي تابرتكت سال

حل الشركة قبل األوان
على إثر مداوالت الجمعية العامة)

االستثنائية ملساهمي شركة ما 3فيت)

فقد) (2321 ماي) (21 املنعقدة بتاريخ)

تقرر ما يلي):

حل الشركة قبل األوان.

التازي) رشيد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

في) التصفية  عن3ان  تحديد 

7)ز قة ا يم3ن الدار) (: العن3ان التالي)

البيضاء.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

13)ي3 ي3)2321)تحت رقم)36834.
املجلس اإلداري

من أجل االستخالص والبيان

92 P

 FCP HORIZON MID &
SMALL CAP

رأسماله 1.333.333 درهم
الكائن مقره : الدار البيضاء - 55 

شارع عبد امل3من
تأسيس صندوق مشترك للت3ظيف

I)-)بم3جب عقد عرفي مؤرخ بالدار)
2321،)تم وضع) 8)ي3 ي3) في) البيضاء)
مشترك) لصندوق  التدبير   ظام 

للت3ظيف مميزاته فيما يلي):
مشترك) صندوق  (: الشكل)

للت3ظيف.
 FCP HORIZON« (: التسمية)

.»MID & SMALL CAP
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
اإليداع القا 3ني لنظام التدبير بكتابة)
ما) التجارية،) املحكمة  الضبط لدى 
عدا حاالت الحل املسبق أو التمديد)
في) أو  القا 3ن  في  عليها  املنص3ص 

 ظام التدبير.
شارع) (55 (- الدار البيضاء) (: املقر)

عبد امل3من.
 1.333.333 (: املساهمات األولية)
سهم) (1.333 إلى) املقسم  درهم،)
درهم لكل سهم واحد،) (1.333 ذات)
القيمة) واملدف3عة  بكاملها  املكتتبة 

بكاملها  قدا.
(: التدبير) مؤسسة 
(،»SOGECAPITAL GESTION«
للقا 3ن) خاضعة  مساهمة  شركة 
املغربي،)الكائن مقرها بالدار البيضاء)
- 55)شارع عبد امل3من.)واملمثلة قا 3 ا)

من طرف السيد كريم الحن3ط.
 »SGMB« (: ال3ديعة) مؤسسة 
للقا 3ن) خاضعة  مساهمة  شركة 
بالدار) مقرها  الكائن  املغربي،)
امل3من.) عبد  شارع  (55 البيضاء،)
واملمثلة قا 3 ا من طرف السيد عمر)

صنهاجي.
التعيين) تم  (: للحسابات) املنتدب 
لحسابات) أوال  منتدبا  بصفته 
للت3ظيف،) املشترك  الصندوق 
مكتب) (: مالية) سن3ات  ثالث  ملدة 

.»A.SAADI ET ASSOCIES«

يمكن) ال  التي  األص3ل  كمية 
 533.333 (: منها) األسهم  استرداد 

درهم.
التدبير) اعتماد  ظام  تم  (- (II
لس3ق) املغربية  الهيئة  طرف  من 
 2321 أبريل) (33 بتاريخ) الرساميل 

.GP21394(تحت رقم
تم القيام باإليداع القا 3ني) (- (III
املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 
بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

14)ي3 ي3)2321)تحت رقم)782437.
عن املستخلص والبيا ات
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 FCP HORIZON OBLIG
TRESOR

رأسماله 1.333.333 درهم
الكائن مقره : الدار البيضاء - 55 

شارع عبد امل3من
تأسيس صندوق مشترك للت3ظيف

مؤرخ) عرفي  عقد  بم3جب  (- (I
بالدار البيضاء)في)8)ي3 ي3)2321،)تم)
وضع  ظام التدبير لصندوق مشترك)

للت3ظيف مميزاته فيما يلي):
مشترك) صندوق  (: الشكل)

للت3ظيف.
 FCP HORIZON« (: التسمية)

.»OBLIG TRESOR
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
اإليداع القا 3ني لنظام التدبير بكتابة)
ما) التجارية،) املحكمة  الضبط لدى 
عدا حاالت الحل املسبق أو التمديد)
املنص3ص عليها في القا 3ن أو في  ظام)

التدبير.
شارع) (55 (- الدار البيضاء) (: املقر)

عبد امل3من.
 1.333.333 (: املساهمات األولية)
سهم) (1.333 إلى) املقسم  درهم،)
درهم لكل سهم واحد،) (1.333 ذات)
القيمة) واملدف3عة  بكاملها  املكتتبة 

بكاملها  قدا.
(: التدبير) مؤسسة 
(،»SOGECAPITAL GESTION«
للقا 3ن) خاضعة  مساهمة  شركة 
املغربي،)الكائن مقرها بالدار البيضاء)
- 55)شارع عبد امل3من.)واملمثلة قا 3 ا)

من طرف السيد كريم الحن3ط.

 »SGMB« (: ال3ديعة) مؤسسة 

للقا 3ن) خاضعة  مساهمة  شركة 

بالدار) مقرها  الكائن  املغربي،)

امل3من.) عبد  شارع  (55 البيضاء،)

واملمثلة قا 3 ا من طرف السيد عمر)

صنهاجي.

التعيين) تم  (: للحسابات) املنتدب 

لحسابات) أوال  منتدبا  بصفته 

للت3ظيف،) املشترك  الصندوق 

مكتب) (: مالية) سن3ات  ثالث  ملدة 

.»A.SAADI ET ASSOCIES«

يمكن) ال  التي  األص3ل  كمية 

 533.333 (: منها) األسهم  استرداد 

درهم.

التدبير) اعتماد  ظام  تم  (- (II

لس3ق) املغربية  الهيئة  طرف  من 

 2321 أبريل) (33 بتاريخ) الرساميل 

.GP21393(تحت رقم

تم القيام باإليداع القا 3ني) (- (III

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

14)ي3 ي3)2321)تحت رقم)782435.
عن املستخلص والبيا ات
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 FCP HORIZON TREASURY

FUND

رأسماله 1.333.333 درهم

الكائن مقره : الدار البيضاء - 55 

شارع عبد امل3من

تأسيس صندوق مشترك للت3ظيف
I)-)بم3جب عقد عرفي مؤرخ بالدار)

2321،)تم وضع) 8)ي3 ي3) في) البيضاء)

مشترك) لصندوق  التدبير   ظام 

للت3ظيف مميزاته فيما يلي):

مشترك) صندوق  (: الشكل)

للت3ظيف.

 FCP HORIZON« (: التسمية)

.»TREASURY FUND
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من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اإليداع القا 3ني لنظام التدبير بكتابة)

ما) التجارية،) املحكمة  الضبط لدى 

عدا حاالت الحل املسبق أو التمديد)

املنص3ص عليها في القا 3ن أو في  ظام)

التدبير.

شارع) (55 (- الدار البيضاء) (: املقر)

عبد امل3من.

 1.333.333 (: املساهمات األولية)

سهم) (1.333 إلى) املقسم  درهم،)

درهم لكل سهم واحد،) (1.333 ذات)

القيمة) واملدف3عة  بكاملها  املكتتبة 

بكاملها  قدا.

(: التدبير) مؤسسة 

(،»SOGECAPITAL GESTION«

للقا 3ن) خاضعة  مساهمة  شركة 

املغربي،)الكائن مقرها بالدار البيضاء)

- 55)شارع عبد امل3من.)واملمثلة قا 3 ا)

من طرف السيد كريم الحن3ط.

 »SGMB« (: ال3ديعة) مؤسسة 

للقا 3ن) خاضعة  مساهمة  شركة 

بالدار) مقرها  الكائن  املغربي،)

امل3من.) عبد  شارع  (55 البيضاء،)

واملمثلة قا 3 ا من طرف السيد عمر)

صنهاجي.

التعيين) تم  (: للحسابات) املنتدب 

لحسابات) أوال  منتدبا  بصفته 

للت3ظيف،) املشترك  الصندوق 

مكتب) (: مالية) سن3ات  ثالث  ملدة 

.»A.SAADI ET ASSOCIES«

يمكن) ال  التي  األص3ل  كمية 

 533.333 (: منها) األسهم  استرداد 

درهم.

التدبير) اعتماد  ظام  تم  (- (II

لس3ق) املغربية  الهيئة  طرف  من 

 2321 أبريل) (33 بتاريخ) الرساميل 

.GP21392(تحت رقم

تم القيام باإليداع القا 3ني) (- (III

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

14)ي3 ي3)2321)تحت رقم)782436.
عن املستخلص والبيا ات
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CAPITAL BEAUTY
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 133.333 درهم

مقرها االجتماعي : ز قة الك3يت، 
رقم 71 - املحل رقم 128 املحيط - 

الرباط

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  بم3جب  (- (1

 2321 أبريل) (23 بتاريخ) بالرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة،)ذات املميزات التالية):

 CAPITAL« شركة) (: التسمية)

BEAUTY«)ش.م.م.

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
صال3ن) استغالل  (- (1 (: الهدف)

الحالقة وتصفيف الشعر.

2)-)التجارة في منتجات التجميل.

3)-)االستيراد والتصدير.
الك3يت) ز قة  (: االجتماعي) املقر 
(- املحيط) (128 املحل رقم) (- (71 رقم)

الرباط.
 133.333 (: رأس املال االجتماعي)

1333)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

133)درهم للحصة ال3احدة مدف3عة)

كما يلي):

 533 (: إيمان) مساعف  للسيدة 

حصة.

 533 (: أسامة) األ صاري  للسيد 

حصة.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

وحيدة) كمسيرة  إيمان  مساعف 

للشركة لفترة غير محدودة.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذا) القا 3ني  اإليداع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 

 14 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

ي3 ي3)2321)تحت رقم)5928.

96 P

COMPTOIR NUTRITION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

السجل التجاري بالرباط

تأسيس

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2321 ماي) (31

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

ال3حيد خصائصها كالتالي):

 COMPTOIR (: التسمية)

.NUTRITION

املقر االجتماعي):)45)حي النهضة)1 

اإلضافي الرباط.

املدة):)99)سنة.

الهدف االجتماعي):)هدف الشركة)

خارجه) أو  املغرب  داخل  س3اء)

لحسابها أو لحساب اآلخرين):

الرياضية) التغذية  منتجات  بيع 

والسلع الرياضية والتجارة.

رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)

مقسمة) درهم  (133.333 مبلغ) في 

درهم) (133 1333)حصة من فئة) إلى)

للحصة ال3احدة م3زعة على الشكل)

التالي):

 1333 (: ياسين) األسد  السيد 

حصة.

فائز) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

ي3سف كمسير قا 3ني للشركة.

بجميع) الشركة  تلتزم  (: الت3قيع)

خالل) من  بها  املتعلقة  األعمال 

الت3قيع الفريد للسيد فائز ي3سف.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القا 3ني 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

بالسجل) تقييدها  تم  كما  (115396

بتاريخ) (152729 التجاري تحت رقم)

14)ي3 ي3)2321.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

97 P

CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE 

CABYOUCOM

Av,(Chahid(Mbarek(Ben(Hommani

Souk(El(Arbaa(du(Gharb

STE GARDE GHARB

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

العن3ان : دوار الرياح، م3الي 

ب3سلهام، س3ق األربعاء الغرب

سجل تجاري : 27223

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بس3ق) واملسجل  (2321 )ي3 ي3) (3

األربعاء)الغرب بتاريخ)3)ي3 ي3)2321،)

وضع القا 3ن األسا�شي لشركة ذات)

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

»GARDE GHARB«)حيث تم ما يلي):

.STE GARDE GHARB(:(التسمية

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 133.333 في) حدد  (: املال) رأس 

قسمة) (1.333 إلى) مقسمة  درهم 

اجتماعية من فئة)133)درهم لفائدة):

السيد العالم معاد):)1333)حصة.

الهدف):)الحراسة.

الرياح،  دوار   : االجتماعي) املقر 

األربعاء  س3ق  ب3سلهام،  م3الي 

الغرب.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)عين السيد العالم معاد)

ال3حيد) مسير  (LB89953 بطاقته)

للشركة.
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التسجيل) مع  القا 3ني  اإليداع 

بالسجل التجاري):)تم بكتابة الضبط)

أربعاء) بس3ق  االبتدائية  باملحكمة 

تحت) ( (2321 ي3 ي3) (7 الغرب بتاريخ)

بالسجل الترتيبي و27223  (374 رقم)

بالسجل التحليلي.

98 P

CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE 

CABYOUCOM

Av,(Chahid(Mbarek(Ben(Hommani

Souk(El(Arbaa(du(Gharb

STE HAJOUY CAR LUXE

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

العن3ان : دوار اوالد بن السبع الرمل 

الفالح، س3ق األربعاء الغرب

سجل تجاري : 27235

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بس3ق) واملسجل  (2321 28)ماي)

األربعاء)الغرب بتاريخ)31)ماي)2321،)

وضع القا 3ن األسا�شي لشركة ذات)

 HAJOUY CAR« مسؤولية محدودة)

LUXE«)حيث تم ما يلي):

.HAJOUY CAR LUXE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

 133.333 في) حدد  (: املال) رأس 

قسمة) (1.333 إلى) مقسمة  درهم 

اجتماعية من فئة)133)درهم لفائدة):

السيد الحج3ي عبد الكريم):)533 

حصة.

السيد الحج3ي بدر):)533)حصة.

الهدف):) قل املستخدمين.

بن  اوالد  دوار   : االجتماعي) املقر 

السبع الرمل س3ق األربعاء الغرب.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)عين السيد الحج3ي بدر)

بطاقته)GB233132)مسير للشركة.

بكتابة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

بس3ق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

  2321 ي3 ي3) (9 الغرب بتاريخ) أربعاء)

الترتيبي) بالسجل  (384 رقم) تحت 

و27235)بالسجل التحليلي.

99 P

ILEARN
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

رأسمال : 13.333 درهم

املقر االجتماعي : 12 ز قة صبري 

ب3جمعة، الطابق 1، شقة رقم 6، 

الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 

297579

 قل حصص الشركة
العام) الجمع  حسب  تقرر 

(،2321 مارس) (3 بتاريخ) االستثنائي 

السيد) يملكها  التي  حصة  (53  قل)

شريكه) لفائدة  مدرك  أب3  فيصل 

من تم تح3يل) السيد أشرف ويزان،)

محدودة) شركة  من  شركة  شكل 

محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات شريك واحد.

وبناء)عليه،)تم تعديل البند رقم)1 

من النظام األسا�شي.

في) القا 3ني  اإليداع  إجراء) تم 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (2321 ماي) (24 بتاريخ)

.19333

100 P

DYNA MARKET
RC : 33889 - سال

تأسيس شركة محدودة  املسؤولية
األسا�شي) القا 3ن  بمقت�شى  (- (I

تقرر) (،2321 ماي) (7 بتاريخ) املؤرخ 

 DYNA« تأسيس شركة تحمل اسم)

محدودة) شركة  (»MARKET

املسؤولية خاصيتها كالتالي):

 »DYNA MARKET« (: التسمية)

محدودة املسؤولية.

الشركة تمارس نشاطها) (: الهدف)

باملغرب وخارجه

االستهالكية،) السلع  وبيع  شراء)

العامة،) الغذائية  واملنتجات 

املنزلية،) املرافق  ومنتجات 

واملشروبات غير الكح3لية والكح3ل)

في) بها  املعم3ل  للتشريعات  »وفقا 

ومعدات) املنتجات،) لجميع  املغرب«)

منتجات) والبستنة،) واألدوات،) �شى،)

وتمثيل) وتصدير  استيراد  الصيا ة 

وتصميم منتجات  ظافة الجسم.

البيع بالجملة أو التجزئة لجميع)

الغذائية) امل3اد  أو  املنتجات  أ 3اع 

اللح3م) ومنتجات  والدواجن 

ومنتجات) والخضروات  والف3اكه 

األلبان ومنتجات البقالة.

وغير) الغذائية  السلع  تجارة 

الغذائية.

وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء)

جميع السلع الغذائية وغير الغذائية،)

تس3يق وت3زيع هذه السلع وأي نشاط)

متعلق بها.

مساعدة) وأي  الخدمات  تقديم 

لألفراد) ومش3رة  وخدمات  ودعم 

والشركات.

العمليات،) جميع  أعم،) وبشكل 

التجارية) طبيعتها،) كا ت  مهما 

واملنق3لة،)) والحرفية  والصناعية 

أو) أعاله  املذك3رة  باألشياء) املتعلقة 

ذات) أو  مماثلة  أخرى  أشياء) بأي 

تفضل،) أن  املحتمل  من  صلة،)

الهدف) بشكل مباشر أو غير مباشر،)

أو) امتدادها  أو  الشركة  تتبعها  التي 

تط3يرها.

الشركة) مقر  (: االجتماعي) ( املقر)

تجزئة) (: التالي) العن3ان  في  حدد 

معم3رة احصين،)عمارة)217،)متجر)

رقم)3،)سال الجديدة.

املدة القا 3 ية):)تأسست الشركة)

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.

رأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

الشركة حدد في مبلغ)133.333)درهم)

فئة) من  حصة  (1.333 إلى) قسمت 

133)درهم لكل حصة دفع كليا ويمثل)

مساهمة أ جزت  قدا لفائدة الشركة)

من طرف):

السيد مك3ار رضا):)53.333)درهم.

 53.333 (: عمر) الصطة  السيد 

درهم.

بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

السيد) (: الشركة) يسير  (: التسيير)

إقامة) (،7 :)قطاع) مك3ار رضا القاطن)

ز قة) (،1 الشقة) (،2 عمارة) ليكاميليا،)

الج3الن،)حي الرياض الرباط،)مغربي)

الجنسية مزداد بتاريخ)8)مارس)1986 

للبطاقة) حاملة  املغرب  (- بالرباط)

.A363973(ال3طنية رقم

الصطة) عمر  السيد  عمر  السيد 

شقة) العل3يين  شارع  (22 (: القاطن)

11،)حسان الرباط،)مغربي الجنسية)

بالرباط) (1975 15)ماي) مزداد بتاريخ)

-)املغرب حامل للبطاقة ال3طنية رقم)

.A329278

تم اإليداع القا 3ني بالسجل) (- (II

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

بسال تحت رقم)33889.

100 P



13301 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

SELECT GOODS
SARL

ش.م.م

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

إ جاز) تم  بسال،) ( (11/35/2321

ذات) لشركة  األسا�شي  القا 3ن 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):)

 SELECT (: التسمية) ((1

GOODS SARL

2)))األهداف االجتماعية:)

االستيراد،) بالجملة،) البيع 

التصدير،)الشراء،)البيع،)املتاجرة في)

أي منتج،)سلعة،)ت3ريد،)أثاث،)م3اد،)

أعمال) صيا ة،) خدمة،) معدات،)

تجهيز وأعمال متن3عة

 13.333 الشركة) رأسمال  ((3

مقسمة) درهم)) ألف  )عشرة  درهم)

133.33)درهم) إلى133حصة من فئة)

للحصة ال3احدة في ملكية:

السيد فائق وهاب حمزة)53)سهم.

س3نغ وي)53)سهم.)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) ((4

التأسيس النهائي.

5)))املقر االجتماعي):)17)،)تقسيم)

الصفاء)5)مبنى)17)شقة)3)-)القدس)

-)سال

السيد فائق وهاب) (: التسيير) ((6

الحامل) محددة  غير  ملدة  حمزة 

 A663485 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

حي) (- شارع مل3زة) (13 والساكن فيال)

النهضة)2)ملحق)2)-)الرباط

تم اإليداع القا 3ني محكمة) ( ((7

سجلت) الشركة  بسال.) االبتدائية 

محكمة) لدى  التجاري  السجل  في 

االبتدائية في بسال تحت رقم)33833 

ي3م)33/36/2321.

8)))السنة املالية):)من فاتح يناير)

إلى)31)دجنبر من كل سنة.)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  عدا  ما 

التسجيل.)
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 SOCIETE CAMYASS
SERVICE
SARL AU
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) تم إحداث  (،2321 2)أبريل)
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد تتلخص فيما يلي):
 SOCIETE CAMYASS (: التسمية)

SERVICE SARL AU
الشكل القا 3ني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
التركيبات   : االجتماعي   الهدف 
الكهربائية )مقاول األعمال املختلفة، 

ورشة التجميع و ظام الص3ت).
 8 شقة   33  : االجتماعي  املقر 
م3الي احمد ل3كيلي حسان - الرباط.

املدة):)99)سنة.
رأسمال الشركة):)133.333)درهم)
حصة اجتماعية) (1333 مقسمة إلى)
من فئة)133)درهم للحصة ال3احدة.)
ياسير) كمال  السيد  (: التسيير)

الش3قي ملدة غير محدودة.
(: الفترة املعم3ل بها خالل السنة)
تبتدئ من فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

لفائدة) (%5 بعد خصم) (: األرباح)
االحتياط القا 3ني،)الفائض يتصرف)

في حسب قرار الشركاء.
 153881 (: التجاري) السجل 

الرباط.
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
القا 3ني باملحكمة التجارية بالرباط)

بتاريخ)5)أبريل)2321.
من أجل االستخالص والبيان
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NEW ERA PAYSAGE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 133.333 درهم

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1
تم تأسيس) بالرباط،) (2321 ماي) (25
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات التالية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.»NEW ERA PAYSAGE SARL AU«
ز قة) (18 رقم) (: االجتماعي) املقر 

خل3ية) عين  شارع  يعق3ب  م3الي 

الس3ي�شي الرباط.

املساحات) :)تصميم وبناء) الهدف)

(/ متعددة) أشغال  (/ الخضراء)

االستيراد والتصدير.
بمبلغ) حدد  (: الشركة  رأسمال 

 1333 إلى) مقسمة  درهم  (133.333

 133 ال3احدة) الحصة  قيمة  حصة 

درهم يمتلكها):

السيد سعد الت3ري بقيمة)1333 

حصة.

في) محددة  الشركة  مدة  (: املدة)

99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

سعد الت3ري.

بالسجل) الشركة  سجلت  (- (2

التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)

تحت رقم)152665.
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M2 LOISIR
SARL

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إحداث القا 3ن) (،2321 27)ماي)

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

تتلخص فيما يلي):

.M2 LOISIR SARL(:(التسمية

الشكل القا 3ني : شركة محدودة 

املسؤولية.

املبيعات   : االجتماعي   الهدف 

والفعاليات وإدارة املفاوضات.

ملك  إقامة   : االجتماعي  املقر 

2 شارع محمد  31 شقة  هللا عمارة 

الخامس تمارة.

املدة):)99)سنة.
رأسمال الشركة):)133.333)درهم)

حصة اجتماعية) (1333 مقسمة إلى)

من فئة)133)درهم للحصة ال3احدة.)

ال3الي  بيل) السيد  (: التسيير)

غير) ملدة  ي3سف  مقفع  والسيد 

محدودة.

(: الفترة املعم3ل بها خالل السنة)

تبتدئ من فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

لفائدة) (%5 بعد خصم) (: األرباح)

االحتياط القا 3ني،)الفائض يتصرف)

في حسب قرار الشركاء.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

القا 3ني باملحكمة التجارية بالرباط)

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (13 بتاريخ)

133353
من أجل االستخالص والبيان
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 BEN MANSOUR

RENOVATION
SARL AU

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
القا 3ن) إحداث  تم  (،2321 ي3 ي3)

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد تتلخص فيما يلي):

 BEN MANSOUR (: التسمية)

RENOVATION SARL AU

الشكل القا 3ني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

خدمات   : االجتماعي   الهدف 

تقديم  )مقاول)  التجارية  املعل3مات 

الخدمات، استشارات التصميم. 

 8 شقة   33  : االجتماعي  املقر 

م3الي احمد ل3كيلي حسان - الرباط.

املدة):)99)سنة.

رأسمال الشركة):)133.333)درهم)

حصة اجتماعية) (1333 مقسمة إلى)

من فئة)133)درهم للحصة ال3احدة.)

التسيير):)السيد الحسناوي احمد)

ملدة غير محدودة.

(: الفترة املعم3ل بها خالل السنة)

تبتدئ من فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

لفائدة) (%5 بعد خصم) (: األرباح)

االحتياط القا 3ني،)الفائض يتصرف)

في حسب قرار الشركاء.



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13302

 152641 (: التجاري) السجل 
الرباط.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
القا 3ني باملحكمة التجارية بالرباط)
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ)

.115338
من أجل االستخالص والبيان
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ANIMAGRI
SARL

تح3يل املقر االجتماعي
االستثنائي) العام  للجمع  تبعا 
قرر) (2321 مارس) (33 املنعقد بتاريخ)
 »ANIMAGRI SARL«(شركة ش.م.م
(:  قل املقر االجتماعي للشركة إلى)
مساحة تجارية رقم)2)تقع على أرضية)
الرباط) »جاليري«) التسمية) متجر 

للتس3ق.
تعديل النظام األسا�شي للشركة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ)13)ي3 ي3)2321)تحت)

رقم)115347.
من أجل االستخالص والبيان
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AMANE MEDIA
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) (،2321 ي3 ي3) فاتح  في  بالرباط 
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص التالية):
 AMANE MEDIA« (: التسمية)

.»SARL
الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 
س3اء باملغرب كما بالخارج، لحسابها 
إلى  باملشاركة  أو  الغير  لحساب  أو 

تحقيق األهداف التالية :
تحرير وإنشاء الصحف واملجالت 
والدوريات املطب3عة أو اإللكترو ية، 
بما في ذلك على اإل تر ت والصحف 

اإللكترو ية.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسيس الشركة.
رأسمال : إن الرأسمال االجتماعي 

درهم،   133.333 مبلغ  في  حدد  قد 

مجزأ إلى 1333 حصة اجتماعية ذات 

133 درهم لكل واحدة.

السيد اوجار اي3ب 763 حصة.

 233  : محمد  بنقاسم  السيد 

حصة.

السيد ب3سيف عبد اللطيف : 43 

حصة.

املقر االجتماعي : شارع عالل بن 

عبد هللا عمارة 1 )أ) الطابق الثالث 

شقة رقم 6 الرباط.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

ملدة  وذلك  محمد  بنقاسم  السيد 

محدودة.

باملحكمة  القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3   11 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم   ،2321

152721 رقم اإليداع 115382.
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ELHARFI TRAV
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

بمقت�شى عقد عرفي مسجل بسال)

تم تأسيس شركة) (،2321 ماي) (3 في)

محدودة املسؤولية من شريك واحد)

ذات الخصائص التالية):

 ELHARFI TRAV« (: التسمية)

.»SARL

الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

س3اء باملغرب كما بالخارج، لحسابها 

إلى  باملشاركة  أو  الغير  لحساب  أو 

تحقيق األهداف التالية :

عقاقير.

لجميع  واملجزأة  العامة  التجارة 

والطالء  البناء  وخاصة  األصناف 

واألجهزة والكهرباء والنجارة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسيس الشركة.

رأسمال : إن الرأسمال االجتماعي 

درهم،   133.333 مبلغ  في  حدد  قد 

مجزأ إلى 1333 حصة اجتماعية ذات 

133 درهم لكل واحدة.

 1333 العربي  الحرفي  السيد 

حصة.

 4 رقم  متجر   : االجتماعي  املقر 

عمارة رقم 1 تجزئة النجاح 3 بل3ك 1 

ب3ش3ك، طريق مهدية سال.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد الحرفي العربي.

باملحكمة  القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي   24 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2321، رقم السجل التجاري 33729 

رقم اإليداع 36672.
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STE FW SERVICE
في مسجل  عرفي  عقد   بمقت�شى 

24)مارس2321)تم تأسيس ش.م.م.

 STE FW (: التجاري) االسم 

   .SERVICE

 297 شارع رقم) (: املقر االجتماعي)

ز قة فاس سكت3ر)7)حي السالم سال.

النشاط):)

االستيراد والتصدير.

االستشارة والتسيير.

صرف العمالت.

تقديم الخدمات.

املراجعة والدعم.

  133.333 ( (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسمة إلى حصتين من فئة):))

(: الحق) عبد  ب3خلف  السيد 

53.333)درهم.

 53.333 (: محمد) السيد  ق3بي 

درهم.

املسير):)السيد ب3خلف عبد الحق.)

كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2321 أبريل) (22 بتاريخ)

.33335
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STE PORTORO DESIGN
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بمقت�شى عقد م3ثق محرر بتاريخ)

 23 في) ومسجل  (2321 أبريل) (23

السيد) من  كل  أسس  (2321 أبريل)

السيدة صفاء) ي3سف لطيف وكذا 

حجي شركة ذات مسؤولية محدودة)

 PORTORO DESIGN اسم) تحت 

بامل3اصفات التالية):

وشراء) بيع  (: االجتماعي) الغرض 

ومستلزمات) الترصيص،) م3اد 

الحمامات.

جميع) وتركيب  وشراء) بيع 

واألل3اح) اله3ائية،) املكيفات  أ 3اع 

الشمسية.

القيام بأشغال البناء.

تصميم وتركيب املطابخ العصرية.

وتغليف) صنع  بأشغال  القيام 

املنزلية) املفروشات  أ 3اع  جميع 

وخياطة الستائر.

و جارة) النجارة  بأشغال  القيام 

األمليني3م.

إعادة تهيئة الفضاءات الداخلية)

والخارجية ألماكن التابعة لألشخاص)

الذاتيين واملعن3يين الشركات.
محدد في مائة) (: رأسمال الشركة)

درهم مقسمة) (133.333 ألف درهم)

مائة) فئة  من  حصة  (1333 على)

درهم للسهم ومخصص) (133 درهم)

للشريك ال3حيد):

 533 (: لطيف) ي3سف  السيد 

حصة.

السيدة صفاء)حجي):)533)حصة.

املجم3ع):)1333)حصة.

املدة):)99)سنة.

الرباط حسان،) (: املقر االجتماعي)
العمارة)33،)ز قة م3الي أحمد ل3كيلي)

الشقة رقم)8.

تم تعيين السيد ي3سف) (: املسير)

لطيف كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
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تم اإليداع القا 3ني لدى املحكمة)
ي3 ي3) فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري) السجل  رقم  تحت  (2321

.152395
األستاذ محمد ب3زوبع

110 P

 STE HAIR BEAUTY
RETAILER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس

 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تأسيس شركة ذات) (2321 مارس)
املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية):
 STE HAIR BEAUTY (: التسمية)

.RETAILER
 133.333 في) محدد  (: الرأسمال)

درهم مئة ألف درهم.
 GROUPE (: الشركة) مقر 
 ATTAKADOUM GH 2-17 2éme

.ETAGE S.B CASA
 MARCHANT (: الشركة) هدف 

.DE COSMETIQUE
من تاريخ) عاما ابتداء) (99 (: املدة)

التقيد بالسجل التجاري.
التسيير للشركة):)تم تعيين السيد)
OLIVIER BARTOLI)كمسير للشركة)

ملدة غير محدودة.
رقم السجل التجراي):)533553.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2321 أبريل) (23 بتاريخ) البيضاء)

وتحت رقم)776368.
111 P

شركة غرب معمورة أوطو
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 13.333.333 درهم
مقرها االجتماعي : زاوية شارع م3الي 
عبد العزيز رقم 28 متجر رقم 1 و2 

- القنيطرة
سجل تجاري رقم 49939 - القنيطرة
بمقت�شى عقد عرفي مبرم بتاريخ)
العام) االجتماع  (2321 مارس) (22

للشركة تم تقرير ما يلي):

إضافة األنشطة):
وتجارة) واستيراد  وبيع  شراء)
من) ماركة  أي  وتس3يق  واستح3اذ 

املركبات املستعملة.
إصالح الق3ا ين.

منحها) يتعين  التي  الصالحيات 
بهدف الشكليات.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 2318 سبتمبر) (7 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت الرقم)49939.
للخالصة والتذكير)

التسيير

112 P

STE OPTIQUE MIDELT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
شريك وحيد

رأسمالها : 133.333 درهم
ز قة الجزائر ميدلت

في) محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع) (2321 ماي) (18 ميدلت بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�شي  القا 3ن 
وحيد) شريك  محدودة  مسؤولية 
 OPTIQUE شركة) اسم  تحمل 
شريك) ش.م.م.) (MIDELT SARL AU

وحيد خصائصها كالتالي):
غرض الشركة):) ظارتي.

الجزائر) ز قة  (: الرئي�شي) املقر 
ميدلت.

ي3م) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
تسجيلها في السجل التجاري.

 133.333 (: االجتماعي) الرأسمال 
حصة مبلغ) (1333 درهم ينقسم إلى)

كل حصة)133)درهم.
الشركة) ستسير  (: الشركة) إدارة 

من طرف اآلنسة هدى ب3د دون.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (4 بتاريخ) ميدلت  االبتدائية 
 2321/175 رقم) تحت  (2321

بالسجل التجاري رقم)2835.
ملخص قصد النشر

املسير

113 P

STE AGRITECH ATLAS
SARL

ش.م.م.
رأسمالها : 133.333 درهم

شارع محمد الخامس ب3مية ميدلت
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
ماي) (24 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
 AGRITECH(2321)قرر شركاء)شركة

ATLAS SARL)ش.م.م.)ما يلي):
حذف نشاط مقاول في األشغال)
نشاط) وإضافة  البناء) أو  املختلفة 

تهيئة املساحات الخضراء.
قرر الجمع العام االستثنائي تغيير)

الفصل)2)من النظام األسا�شي.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (3 بتاريخ) بميدلت  االبتدائية 
 2321/173 رقم) تحت  (2321

بالسجل التجاري رقم)2199.
ملخص قصد النشر

إمضاء):)املسير

114 P

 STE GREEN MOROCCO
SOUAD

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 133.333 درهم
تجزئة مل3ية شارع أم الربيع مركز 

ب3مية ميدلت
محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 2321 ماي) (3 بتاريخ) ميدلت  في 
لشركة) األسا�شي  القا 3ن  وضع 
شريك) محدودة  مسؤولية  ذات 
 GREEN شركة) اسم  تحمل  وحيد 
MOROCCO SUAD SARL)ش.م.م.)

خصائصها كالتالي):
امل3اد) في  تجارة  (: الشركة) غرض 

واآلالت الفالحية.
املقر الرئي�شي):)تجزئة مل3ية شارع)

أم الربيع مركز ب3مية ميدلت.
ي3م) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجاري.
 133.333 (: االجتماعي) الرأسمال 
حصة مبلغ) (1333 درهم ينقسم إلى)

كل حصة)133)درهم.

الشركة) ستسير  (: الشركة) إدارة 

من طرف السيدة سعاد م3ح م3ح أو)

السيد م3حى م3ح م3ح.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

فاتح) بتاريخ  ميدلت  االبتدائية 

 2321/163 تحت رقم) (2321 ي3 ي3)

بالسجل التجاري رقم)2785.
ملخص قصد النشر

املسير

115 P

 STE HOLDING LEADER

 NETWORK MARKETING

 & COMMUNICATION

SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك وحيد

يقدر رأسمالها ب 133.333 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة الرباطي 

شارع محمد الطيب العل3ي رقم 16 

سيدي م3�شى سال

 13 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

ماي)2321)مسجل في)24)ماي)2321 

تم تأسيس شركة تحمل الخصائص)

التالية):

 STE HOLDING (: التسمية)

 LEADER NETWORK

 MARKETING &

 COMMUNICATION SERVICES

.SARL AU

ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 

شريك) وذات  محدودة  مسؤولية 

.SARL AU(وحيد

الهدف االجتماعي):)الح3سبة))بيع)

البرامج).

تاجر.

االستيراد) في  وسيط  أو  مقاول 

والتصدير.
درهم) (133.333 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسمة 

133)درهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

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

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس)

الشركة إلى)31)ديسمبر.

الرباطي) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

 16 شارع محمد الطيب العل3ي رقم)

سيدي م3�شى سال.

التسيير):)السيدة وئام ه3اري ملدة)

غير محدودة.

ت3زيع األرباح):)من األرباح الصافية)

تؤخذ)%5)لتك3ين االحتياط القا 3ني)

والباقي ي3زع بين الشركاء.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

السجل) (36817 رقم) تحت  (2321

التجاري رقم)33933.

116 P

MEILLEUR CONSEIL SARL

 AV MLY ABDELLAH N°2 BIS 2ème ETAGE

TINGHIR OUARZAZATE

36.61.54.34.93/35.24.83.58.93

 STE ILE SUD - EST POUR

TRAVAUX
SARL

ش.م.م.

دوار آيت براهيم اميضر تنغير

ت3سيع النشاط للشركة
رفع رأسمال

1)-))بم3جب املحضر الغير العادي)
قرر) (2321 يناير) (4 املنعقد بتنغير في)

شركاء)الشركة ما يلي):

 ت3سيع النشاط التجاري للشركة):

إضافة ما يلي):

املياه) قن3ات  وصيا ة  بناء)

والصرف الصحي.

حذف ما يلي):

مفاوض.
 13.333 رفع رأسمال الشركة من)

مقسم) درهم  (1.333.333 إلى) درهم 

درهما) (133 حصة بقيمة) (9333 إلى)

لل3احد وبمساهمة  قدية من الشركاء)

درهم) (225.333  4/1 املدف3عة بربع)

للبنك القرض املغربي.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم  (- (2

بتنغير) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2321 ماي) (23 بتاريخ)

.394/121
مقتطف لإليداع والنشر

117 P

 شركة س .ا .ش سوديست
ش.م.م )ش.و)

STE. CH(SUDEST

SARL AU

 رأسمالها : 133.333.33 درهم
امير م3الي عبد هللا باب  ق3ب س3ق 

التحتي تنغير

بمقت�شى عقد عرفي بتنغير بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2321 ماي) ( (17

ذات الخصائص التالية):

التسمية):)شركة شركة س).ا).ش)

 STE. CH (س3ديست ش.م.م )ش.و

.SUDEST SARL AU

مقرها اإلجتماعي : امير م3الي عبد 

هللا باب  ق3ب س3ق التحتي تنغير.

نشاطها : 

اإلستيراد والتصدير.

البناء واألشغال املختلفة.

تاجر املنس3جات الجاهزة.

السباحة   حمامات  استغالل 

ملراقبة  لحراسة  منتزه  إقامة  العامة 

النارية  والدراجات  السيارات 

واله3ائية.

مفاوض.

التسيير : الشركة تسير من طرف 

السيد الشاوي  3رالدين.

في  رأسمالها  حدد   : الرأسمال 

133.333.33 درهم مقسم إلى 1333 

حصة بقيمة 133درهم لل3احد.

ي3م  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

باملحكمة  القا 3ني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بتنغير بتاريخ 7 ي3 ي3 2321 

تحت عدد 489/1685.
كتابة الضبط

من أجل الخالصة والبيان

118 P

شركة سمو مديجة 
ش.م.م )ش.و)

رأسمالها : 133.333.33 درهم

شارع محمد الخامس قلعة 

السراغنة مك3 ة 45233 تنغير

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

ي3 ي3) (3 بتاريخ) املنعقد  اإلستثنائي 

املذك3رة) الشركة  قرر شركاء) (2321

أعاله ما يلي:

حل الشركة))وتصفيتها.

استقالة املسيرين).

لحسن) اليالن  السيد  ( تعيين)

كمصفي للشركة.

اليالن) للسيد  اإلبراء) إعطاء)

لحسن.

تم اإليداع القا 3ني بكتابة ضبط)

بتاريخ بتنغير  اإلبتدائية   املحممة 

عدد) تحت  (2321 ي3 ي3) (8  

.491/2321
من أجل الخالصة والبيان

119 P

شركة كرين فس
ش.م.م

رأسمالها : 23.333.33 درهم

دوار الحارث س3ق الخميس قلعة 

مك3 ة تنغير

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

أبريل) (12 بتاريخ) املنعقد  اإلستثنائي 

املذك3رة) الشركة  قررشركاء) (2321

أعاله ما يلي:

حل الشركة))وتصفيتها.

استقالة املسيرين.

اكلي) الحسن  اكلي  السيد  تعيين 

حميد كمصفين للشركة.

إعطاء)اإلبراء)للسيد اكلي الحسن)

والسيد اكلي حميد.

تم اإليداع القا 3ني بكتابة ضبط)

 22 املحكمة اإلبتدائية بتنغير بتاريخ)

أبريل)2321)تحت عدد)2321/314.
من أجل الخالصة والبيان

120 P

 BENOMAR METAL
COMPANY SA
جمع عام استثنائي

وبدع3ة من) أبريل2321) (2 بتاريخ)
عام) جمع  عقد  تم  اإلدارة  مجلس 
املساهم3ن) فيه  اجتمع  استثنائي 
 BENOMAR METAL بشركة)
قدره) مال  برأس  (COMPANY SA
ومقرها) درهم،) (13.333.333.33
دوار العطاية،)بالد ب3الروج،)صندوق)
ب3ز يقة واملسجلة) (، (BP 273 ( البريد)
للمحكمة) التجاري  بالسجل 
االبتدائية بنسليمان تحت رقم)3963  

تقرر ما يلي):
الزيادة في رأس مال الشركة:

الزيادة في رأس مال الشركة من)
املدينة) الذمم  بعض  دمج  خالل 
من) الدفع  واملستحقة  السائلة 
الحسابات الجارية للمساهمين بمبلغ)
9333333.33)درهم ومساهمة عينية)
من طرف السيد عبد املجيد قدوري)
ممثلة في أرض دات الرسم العقاري)
من العقار) (TF N ° 25/14993 رقم)
 (BOULLAROUJ( باسم) املعروف 
69)سنتيار) آر) (78 1)هكتار) بمساحة)
قبل) من  املالية  قيمتها  على  ص3دق 
 23 بتاريخ) االستثنائي  العام  الجمع 
 5733333.33 بمبلغ) أبريل2321)
سهم) (153333 إصدار) أي  درهم 
وعشرين) خمسة  إلى  لتصل  جديد 

ملي3ن))25333333.33))درهم.
 23 ي3مه) القا 3ني  اإليداع  تم 
التسجيل) مكتب  لدى  (2321 ماي)
للمحكمة االبتدائية بنسليمان تحت)
عدد) التجاري  السجل  (285 رقم)

.3963
121 P

 OULED HAJ LAKBIR
PROMO

S.A.R.L 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
)))بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تأسيس شركة) تم  (, (2321 ماي) (21
بامل3اصفات) ( املسؤولية) محدودة 

التالية):
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 OULED HAJ LAKBIR(:(التسمية
  .PROMO  S.A.R.L

تجزئة)) (33 الرقم) ( (: املقر التجاري)
غيثة ب3ز يقة)).

الهدف التجاري:
-)منعش عقاري.

الرأسمال:)محدد في))133333.33 
حصة كما) (1333 درهم مقسمة إلى)

يلي):
-)السيد مصطفى املصاطفي)533 

حصة.
 533 ملصاطفي) محمد  السيد  (-

حصة.
املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها

التسيير):)محمد ملصاطفي.
املحكمة) (: القا 3ني) اإليداع 
الرقم) تحت  سليمان,) ابن  التجارية 

325)سجل تجاري رقم)6929.
122 P

AG2I  
تأسيس الشركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بم3جب 
إنشاء) تم  (، ي3 ي23213) فاتح 
ذات) للشركة  األسا�شي  النظام 
املسؤولية املحدودة للشريك ال3حيد)

وخصائصها كما يلي:
  .AG2I SARL-AU(:التسمية-

)-)الهدف االجتماعي:
جميع) وتنفيذ  العقاري  الترويج 
أو) املباني  تشييد  (، البناء) عمليات 
مشاريع) جميع  تحقيق  (، املساكن)

التط3ير العقاري).)
-)الشريك:)السيد أمين الغسا�شي)

الشريك ال3حيد.
تاريخ) من  سنة  (99 املدة:) (-

التأسيس.
-)املسير:)السيد أمين الغسا�شي.

الطابق) (2- :رقم) الرسمي) املقر  (-
تجزئة) ( .شارع الحسن االول) الثالث)

عبد الرحيم والزهراء-)تمارة.
درهم) (13333.33 املال:) رأس  (-
بقيمة) ( حصة) (133 إلى) مقسمة 
133.33)درهم لكل منها والتي تخص))

الشريك ال3حيد أمين الغسا�شي.

مكتب) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 
لتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ي3 ي23213) (14 بتاريخ)

.5919
123 P

ALFAROUK BUILDERS
عقد تف3يت مجم3ع الحصص 

 ALFAROUK في الشركة املسماة
 BUILDERS

 25 بتاريخ) رسمي  عقد  بمقت�شى 
رض3ان) األستاذ  تلقاه  (2321 ماي)
ايت حدو م3ثق بسيدي قاسم))م3دع)
قاسم) سيدي  اإلبتدائية  باملحكمة 
بم3جب) (2321/163 عدد) تحت 
تعريفه) هريات  محمد  السيد  باع 
بلعياش) فهد  والسيد  (G832422
السيد) لفائدة  (LE13816 تعريفه)
 G63461 تعريفه) ع3يزير  حسن 
تعريفه) سليم  فؤاد  والسيد 
بنسب متساوية بينهما) (GN133582
 1333 جميع الحصص واملحددة في)
الشركة) في  لهما  العائدة  حصة 
 ALFAROUK BUILDERS املسماة)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
درهم مقرها) (133.333.33 رأسمالها)
جرف) قاسم  بسيدي  اإلجتماعي 
 1231 رقم) املجاعرة  تجزئة  امللحة 
املسجلة بالسجل التجاري) (،5 قطاع)
قاسم) سيدي  اإلبتدائية  باملحكمة 
تعريفها الضريبي) (26479 تحت عدد)
 733.333 قدره) بثمن  (14483734
تام وبم3جب محضر) درهم مع إبراء)
ماي) (25 بتاريخ) استثنائي  عام  جمع 
2321)تلقاه األستاذ رض3ان ايت حدو)
م3ثق بسيدي قاسم م3دع باملحكمة)
تحت) ( قاسم) سيدي  اإلبتدائية 
تم تعيين مسيران) (2321/164 عدد)
حسن) السيد  للشركة  جديدان 
والسيد) (G63461 تعريفه) ع3يزير 
 GN133582 تعريفه) سليم  فؤاد 
يسيران معا،)كما تم اإلتفاق على  قل))
املقر اإلجتماعي للشركة إلى القنيطرة)
سبتة) زاوية  (C 14مدخل) عمارة)

وشنقيط شقة)1.
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 VARROC LIGHTING

SYSTEMS MOROCCO
شركة مجه3لة اله3ية

ذات رأس مال : 333.333 درهم

 LOT 133 : املقر اإلجتماعي

 ZONE FRANCHE TANGER

 AUTOMOTIVE CITY

 COMMUNE JOUAMAA

 PROVINCE FAHS-ANJRA

TANGER

املسجلة بالسجل التجاري بطنجة 

تحت رقم 84397

ICE : 001957275000048

TP : 58250022

IF : 24854301

اإلدارة) وفقا ملحضر قرار مجلس 

بتاريخ)31)مارس)2321،)قرر ما يلي):

امل3افقة على تقرير مجلس اإلدارة.

الشركة) مال  رأس  بزيادة  اقتراح 

 قدا أو بتع3يض دي3ن معينة سائلة)

ثالثمئة) مقدارها  الدفع  ومستحقة 

وتسع وعشرون ملي3ن ومئة واثنان)

وأربع3ن ألف درهم.

مال) رأس  بتخفيض  اقتراح 

الشركة عن طريق استيعاب الخسائر)

وخمسة) مائتان  بمبلغ  املتراكمة 

وخمس3ن ملي3ن وخمس مائة وواحد)

وثالث3ن ألف وخمس مائة درهم.

عقد الجمع العام اإلستثنائي.

أجل) من  اإلدارية  الصالحيات 

اإلجراءت القا 3 ية.

العام) الجمع  قرار  ملحضر  وفقا 

(،2321 مارس) (31 اإلستثنائي بتاريخ)

قرر ما يلي):

زيادة رأس مال الشركة عن طريق)

التع3يض عن بعض الدي3ن السائلة)

ثالثمئة) بمبلغ  الدفع  واملستحقة 

وتسع وعشرون ملي3ن ومئة واثنان)

وأربع3ن ألف درهم.

املصادقة على زيادة الرأس املال)

اإلجتماعي للشركة.

الشركة) مال  رأس  تخفيض 
بمبلغ) املتراكمة  الخسائر  الستيعاب 
ملي3ن) وخمس3ن  وخمسة  مائتان 
ألف) وثالث3ن  وواحد  مائة  وخمس 

وخمس مائة درهم.
الجديد) الت3زيع  على  املصادقة 

للرأس املال اإلجتماعي للشركة.
النظام) صياغة  وإعادة  تعديل 

األسا�شي.
أجل) من  اإلدارية  الصالحيات 

اإلجراءات القا 3 ية.
محكمة) سجل  في  اإليداع  تم 
تحت رقم) (2321 ي3 ي3) (8 طنجة في)

.5335
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GLOBAL TERRE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
محرر) عرفي  سند  بمقت�شى 
فقد) (2321 ماي) (25 في) بالعرائش 
مسؤولية) ذات  شركة  أنشأت 
محدودة بشريك وحيد والتي تتصف)

كالتالي):
.GLOBAL TERRE(:(التسمية

الهدف):
اإلستغالل الزراعي.

اإل تاج الزراعي الف3اكه الطازجة)
والحمضيات والخضروات الطازجة.

الغذائية) املنتجات  ت3زيع 
والزراعية.

الضيعة) (: اإلجتماعي) املقر 
جرفط) بني  النك3ر،) الفالحية 

العرائش.
سنة تنطلق من ي3م) (99 (: الفترة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
(: اإلجتماعي) الرأسمال 
133.333.33درهم مقسمة إلى1.333 
للحصة) 133درهم  فئة) من  حصة 

ال3احدة م3زعة كالتالي):
 1.333 السيد ت3رابي عبد العزيز)

حصة.
التسيير) مهمة  يت3لى  (: ( التسيير)

السيد ت3رابي عبد العزيز.
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فاتح) من  (: اإلجتماعية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما) (31 يناير إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

اإل جاز) لتك3ين  (% (5 (: األرباح)

القا 3ني والحاصل يبقى رهن إشارة)

الجمع العام.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القا 3ني 

ي3م) بالعرائش  اإلبتدائية  باملحكمة 

9)ي3 ي3)2321،)تحت رقم)743،)وتم)
التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 

بالعرائش تحت رقم)6233.
املسير
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CLASSDIVING SERVICE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بمقت�شى سند عرفي محرر بسال)

في)13)ماي)2321)فقد أنشأت شركة)

ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد)

والتي تتصف كالتالي):

 CLASSDIVING (: التسمية)

.SERVICE

الهدف):

وأشغال) ومرافئ  بحرية  أشغال 

تحت بحرية.

إجراء)جميع الدراسات والخبرات)

وتحت) بحرية  باألشغال  املتعلقة 

بحرية.

(،13 شقة رقم) (: املقر اإلجتماعي)

تجزئة اليسرى والزرقاء،) (،17 عمارة)

طريق مهدية،)سال.

99)سنة تنطلق من ي3م) (: الفترة) (

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

(: اإلجتماعي) الرأسمال 

 133 إلى) مقسمة  13.333.33درهم 

للحصة) 133درهم  فئة) من  حصة 

ال3احدة م3زعة كالتالي):

السيد محمد الزبدة)133)حصة.

التسيير) مهمة  يت3لى  (: ( التسيير)

السيد محمد الزبدة.

فاتح) من  (: اإلجتماعية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما) (31 يناير إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

اإل جاز) لتك3ين  (% (5 (: األرباح)

القا 3ني والحاصل يبقى رهن إشارة)

الجمع العام.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القا 3ني 

 13 ي3م) بسال  اإلبتدائية  باملحكمة 

وتم) (،643 رقم) تحت  (،2321 ي3 ي3)
التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 

بسال تحت رقم)33891.
املسير
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FERME ARJAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك ال3حيد

 2 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ي3 ي3)2321،)تم تأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد خصائصها كالتالي):

.FERME ARJAT : التسمية

ذات  شركة   : القا 3ني) الشكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

 NOURRISSEUR DE  : الهدف 

.VACHES; VEAUX

املقر اإلجتماعي : إقامة راحة البال 

تجزئة راحة البال إقامة 11 شقة 18 

الطابق الرابع حي االمل سال.

133.333درهم) (: رأسمال الشركة)

كل) قيمة  حصة  (1333 إلى) مقسمة 

133درهم تم تحريره بالكامل) واحدة)

م3زعة كما يلي):

 1333 طيف3ر) مصطفى  السيد  (

حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

للبطاقة) الحامل  طيف3ر  مصطفى 

مسير) (A353678 رقم) ال3طنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

بسال) اإلبتدائية  للمحكمة  التجاري 

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (14 بتاريخ)

.33913
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CHICO’S CHICKEN
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

قرر الشريكان ما) (،2321 مارس) (16

يلي):

ختم حسابات الشركة.

تصفية الشركة.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القا 3ني 

 8 ( املحكمة اإلبتدائية بتمارة بتاريخ)

ي3 ي3)2321)تحت رقم)5869.
مقتطف وبيان
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Ste HMI DEV GROUP
 SARL.AU 

تأسيس شركة
 HMI DEV : االسم القا 3ني للشركة

                                 GROUP

بمقت�شى عقد عرفي محرر ي3م)24 

بتاريخ) الرباط  في  مسجل  ماي2321)

26)ماي2321)قد تم تأسيس الشركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد).

)الهدف االجتماعي.

-)مبرمج إعالميات.

-))))بيع البرامج وبرمجة الح3اسب.

 133.333.33 (: رأس مال الشركة)

درهم مقسم إلى)1333)حصة من فئة)

133.33)درهم للحصة ال3احدة.

 1333 هجر) العيدي  -السيدة 

حصة.)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

باتريس) شارع  (77 (: العن3ان)

ل3م3مبا رقم)6)حسان الرباط.

-املسيرة):))السيدة العيدي هجر.

املحكمة) في  القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)115373 
السجل) رقم  ي3 ي23213) (11 بتاريخ)

التجاري)152373.
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MODELDESIGN
SARL

العن3ان : اإلقامة ال3احة عمارة 13 
شقةرقم 2 حي النهضة الرباط

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�شى 
الجمع) ف3ر  (2321 ي3 ي3) (27 بتاريخ)
شركة) ملساهمي  اإلستثنائي  العام 
ذات املسؤولية املحدودة قرر ما يلي):
علي) السيد  (: الحصص) تف3يت 
عايدة) لآلنسة  يف3ت  عزيفر  القباج 

القباج عزيفر)253)حصة.
فأصبح تقسيم رأس املال كما يلي:
السيد محمد صالح الدين القباج)

عزيفر)753)حصة.
اآلنسة عايدة القباج عزيفر)253 

حصة.
اعتراف شركاء)بهذا التف3يت):

اآلنسة) طرف  من  الشركة  تسير 
عايدة ا لقباج عزيفر والسيد محمد)

صالح الدين القباج عزيفر.
عايدة) اآلنسة  طرف  من  إمضاء)
والسيد محمد صالح) القباج عزيفر 

الدين القباج عزيفر.
مع إضافة):)

استيراد وتصدير وت3زيع وتصنيع)
األجهزة الطبية.

استيراد وتصدير وت3زيع وتصنيع)
ومنتجات) التجميل  مستحضرات 

النظافة الشخصية.
وبن3د أخرى.

وقد تم اإليداع القا 3ني باملحكمة)
ي3 ي3) (9 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2323)تحت رقم)115316.
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STE. PRATELEC
SARL

العن3ان : 38شارع الحسن II سال
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بتاريخ)31)ديسمبر)2323)ف3ر الجمع)
الشركة) ملساهمي  اإلستثنائي  العام 

ذات املسؤولية قرر ما يلي):
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:)السيد لحسن) تف3يت الحصص)
 253 يزن يف3ت للسيد الحسين يزن)

حصة.
فأصبح تقسيم رأس مال الشركة)

كما يلي):
السيد الحسين يزن)753)حصة.

السيد جالل يزن)253)حصة.
اعتراف شركاء))بهذا التف3يت):

السيد) طرف  من  الشركة  تسيير 
الحسين يزن.

إمضاء)من طرف السيد الحسين)
يزن.

وبن3د أخرى.
وقد تم اإليداع القا 3ني باملحكمة)
ي3 ي3) فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2323)تحت رقم)111847.
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 UPCH MAROC
 SARL AU

تعديالت بالشركة
 UPCH MAROC(:(اسم الشركة(-

.SARL AU
  1233 تف3يت حصص الشركة) (-
حصة)))من السيد عبد االله الصباري)

إلى السيد عادل بلمليك.
  633 الشركة) حصص  -تف3يت 
إلى) السيد عمر امروي  من  ( ( حصة)

السيد عادل بلمليك.
-تعيين السيد عادل بلمليك مسير)
جديد مع السيد عبد االله الصباري)

والسيد عمر امروي.
التسيير) صالحيات  -تف3يض 
للسيد عمر امروي والسيد عبد االله)

الصباري والسيد عادل بلمليك.
-)تعديل بنشاط الشركة.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
بالرباط) ( التجارية) املحكمة  لدى 

.115336
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بالجريدة) وقع  خطأ  استدراك 
بتاريخ (5668 عدد)  الرسمية 
 5)ذوالقعدة)1442)امل3افق)))16)ي3 ي3)

.( 2321

...........................................................

..........................................................

ع3ض اسم الشركة):)

.GREEN TECH INEST SARL AU

....................................................

..........................................................

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

لدى املحكمة التجارية بالدارالبيضاء)

.779346

.....................................................

..........................................................

 GREEN (: الشركة) اسم  (: يقرأ)

.TECH INVEST SARL AU

....................................................

..........................................................

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

لدى املحكمة التجارية بالدارالبيضاء)

.533843

......................................................

...........................................................

الباقي بدون تغيير.
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ALLO HERMANO
SARL AU

إعالن تأسيس شركة
 ALLO HERMANO:اسم الشركة

. SARL AU

الهدف االجتماعي):)

 قل البضائع.

ز قة  3باليا) (4 ( (: املقر االجتماعي)

حي) (1 بل3ك) (17 سكت3ر) (4 تجزئة)

الرياض الرباط.

 133.333 (: الشركة) ( رأسمال)

حصة من) ( (1333 درهم مقسمة ل)

ال3احدة) للحصة  درهم  (133 فئة)

للسيد سليمان املك3ثي.

السيد سليمان املك3ثي.)) التسيير:)

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.152743
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KAMHELIX
SARL AU

ت3سيع الهدف اإلجتماعي
وتح3يل املقر اإلجتماعي

ي3م) املؤرخ  املحضر  بمقت�شى 
العام) الجمع  قرر  (2321 أبريل) (15
 KAMHELIX SARL AU ( لشركة)
ش.م.م شريك وحيد املقدر رأسمالها)
13.333)درهم والكائن مقرها بالرباط)
4)ز قة واد زيز،)الطابق الثالث،)شقة)
بالسجل) واملسجلة  أكدال  (،7 رقم)
التجاري بالرباط تحت رقم)146883 

تقرر ما يلي):
ت3سيع الهدف اإلجتماعي للشركة)
بإضافة األهداف التالية،)وعلى إثرها)
القا 3ن) من  ((3( الفصل) ( تغير) تم 

األسا�شي للشركة.
مستحضرات) وتس3يق  إ تاج 

التجميل وامل3اد املتعلقة بها.
املخصصة) الخام  املادة  استيراد 
تصنيع) وأيضا  لتصنيعها 
وامل3اد) التجميل  مستحضرات 

املرتبطة.
القا 3ن) من  (3 الفصل) وبالتالي 

األسا�شي يصبح كالتالي):
مستحضرات) وتس3يق  إ تاج 

التجميل وامل3اد املتعلقة بها.
لصناعة) األولية  امل3اد  استيراد 
وامل3اد) التجميل  مستحضرات 

املتعلقة بها.
املنتجات) ( وتعزيز) تح3يل 

الطبيعية.
التجميل) مستحضرات  صناعة 

وامل3اد املتعلقة بها.
تربية الحلزون واألنشطة الزراعية)

املختلفة.
اإلستشارة،) الدراسات،) التدريب 
املف3ضة) التعاقدية  السلطة 
وبيع) لشراء) التجارية  واألنشطة 

املعدات واملنتجات.
املعامالت) جميع  عام  وبشكل 
أو) التجارية  أو  الصناعية  أو  املالية 
تك3ن) قد  التي  العقارية  أو  املنق3لة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بتط3ير نشاط الشركة.

من) اإلجتماعي  املقر  تح3يل 

العن3ان التالي بالرباط ز قة واد زيز،)

أكدال) (،7 الطابق الثالث،)شقة رقم)

والد) شارع  (343 التالي) العن3ان  إلى 

الس3ي�شي) السفراء،) مدينة  ب3ليفة،)

الرباط وعلى إثر ذلك تم تغيير الفصل)

)5))من قا 3ن التأسيس.

تم اإليداع القا 3ني بكتابة ضبط)

ي3م بالرباط  التجارية   املحكمة 

 9)ي3 ي3)2321)تحت رقم)115284.
اإلمضاء):)

املسير والشريك ال3حيد)

السيد العمراني جمال كريم

136 P

 BENKEL CANADA

INCORPOREE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 53.333.33 درهم

 IMMEUBLE 7, APP. N°1 1er

ETAGE, SKIRAT(CENTRE(VILLE

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في تمارة)

2321)قد تم تأسيس) 12)ماي) بتاريخ)

شركة ذات املسؤولية املحدودة).

الهدف اإلجتماعي):)تهدف الشركة)

إلى):

الت3ظيف املؤقت للعمال دوليا.

تشغيل الطالب ال3افدين.

والتكامل) الدعم  خدمات 

وخدمات اإلستشارة للهجرة.

المتحا ات) والتحضير  التدريب 

.IELTSو(TCF(و(TEFCanada

معالجة وإعداد طلبات التأشيرات)

للسائحين والتصاريح بالعمل تصريح)

الدراسة تأشيرة))الس3بر.

معالجةطلبات الكفالة.

 53.333.33 (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسمة إلى)533)حصة من فئة)

درهم للحصة ال3احدة م3زعة) (133

بين الشركاءعلى الشكل التالي):

كريمة البيار)253)حصة.

عبد العزيز بنطالب)253)حصة.
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من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 IMMEUBLE 7, APP. N°1(:(املقر

 1er( ETAGE, SKIRAT( CENTRE

.VILLE

املسير :

كريمة البيار.

عبد العزيز بنطالب.
التجاري) بالسجل  التقيد  رقم 

.133395
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 AFRIC EUROPE

 ASSURANCE
SARL

وفقا ملحضر اإلجتماع العام الغير)

فإن) (،2321 12أبريل) العادي بتاريخ)

 AFRIC(شركاء)الشركة املعروفة باسم

EUROPE ASSURANCE  SARL)وهي)

شركة ذات مسؤولية محدودة برأس)

ويقع) درهم،) (133.333 قدره) مال 

 24 مقرها الرئي�شي في الدارالبيضاء،)

شارع شاوية الطابق األول املسجل في)

السجل التجاري بالدارالبيضاء)تحت)

رقم)35999)قرروا.

املال) رأس  بخسارة  اإلعتراف 

اإلجتماعي.

اإلعتراف بالخسارة الكلية لحقيبة)

الزبناء.

للشركة) املالي  بال3ضع  اإلعتراف 

الذي ال يمكن إصالحه.

التصفية) طلب  على  امل3افقة 

القضائية للشركة وصالحيته تخ3يل)

املدير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782313.
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HH SALAM TECH
SARL

شركة ذ.م.م.ش.و
بمقت�شى عقد عرفي قررت شركة)
شركة) (HH SALAM TECH SARL
ش.ذ.م.م) محدودة  مسؤولية  ذات 
درهم) (133.333.33 املال) ذات رأس 

ما يلي):
من) اإلجتماعي  املقر  تح3يل 
املغرب) حي  (2 الطابق) (17 العمارة)
العربي املسيرة)2)إلى العن3ان الجديد)

دوار اوالد عامر تمارة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)115326 

بتاريخ)13)ي3 ي3)2321 .
للبيان
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 KANTAOUI CAR شركة
SERVICES

ش.م.م
رأسمالها : 133.333.33 درهم

مقرها : حي  قيب ميل3د الخل3في رقم 
179 العي3ن

السجل التجاري رقم 27173
تعديالت قا 3 ية

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ماي) (7 بتاريخ) املنعقد 
شركة) شركاء) طرف  من  املصادقة 
 KANTAOUI CAR SERVICES

ش.م.م ما يلي):
(: إجتماعية) حصص  تف3يت 
السيد) حصة من طرف  (53 تف3يت)
السيد) لصالح  الكنتاوي  شيبتا 

الكنتاوي الكنتاوي.
للشركة:) القا 3ني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد.
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
بالعي3ن) اإلبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (14 بتاريخ)

.2321/1826
للنشر والبيان
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ENAALA IMMOBILIER
SARL

RC : 35109
تأسيس شركة

ماي) (28 بتاريخ) بالعي3ن  تم 
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (2321

املحدودة بالخصائص التالية:
 ENAALA ( (: التسمية)

.IMMOBILIER
النشاط):

منعش عقاري.
:)شارع بئر ا زران) املقر اإلجتماعي)

الرقم)2)العي3ن.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (133333.33 (: املال) رأس 
م3زعة) حصة  (1333 على) مقسمة 

كالتالي):
 JAWHARA HOLDING شركة)

SA 95)حصة.
السيد لحبيب صبي3)53)حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد لحبيب)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  صبي3 

محدودة.
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
بالعي3ن) اإلبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2321 ماي) (28 بتاريخ)

.2321/1641
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PERLA PLAYA CAR شركة 
ش.م.م

رأسمالها : 133.333.33 درهم
RC : 37017

تأسيس شركة
ماي) (22 عرفي) عقد  بمقت�شى 
2321)تم إنشاء)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة))بالخصائص التالية:
PERLA PLAYA CAR -التسمية:)

ش.م.م.  
النشاط):

كراء)السيارات بدون سائق.
املقر اإلجتماعي):)حي النهضة شارع))
األمير م3الي الحسن رقم)933)املر�شى)

العي3ن.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (133.333.33 املال:) رأس 

م3زعة) ( حصة) (1333 على) مقسمة 

كالتالي):

السيد املهدي ال3زاني)533)حصة.

 533 القرش) عائشة  السيدة 

حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد املهدي)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  ال3زاني 

محدودة.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
بالعي3ن) االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  ي3 ي23213) (14 بتاريخ)

.2321/1827

142 P

SOCIETE TINNOURA
SARL AU

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS

 AVENUE OMAR BEN EL

 KHATAB QUARTIER DU

PERSONNEL AGADIR

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2321 ماي) (11  

باملميزات) محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية):

 TINNOURA شركة) (: التسمية)

ش.م.م شريك وحيد.

ابن) شارع عمر  (: املقر اإلجتماعي)

الخطاب حي امل3ظفين اكادير.

درهم) (133.333 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1333 على) مقسمة 

133دراهم.

الهدف):

)تصنيع منتجات املخابز.

الشركاء):)دريس ايت ب3سالم.

املدة):99)سنة).

تسير الشركة حاليا من) (: التسير)

طرف السيد دريس ايت ب3سالم رقم)

 JC423743(بطاقة التعريف ال3طنية

الساكن بدوار دويرير سيدي احمد او)

عبد هللا.)
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باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ)12)ماي)2321 

تحت رقم السجل التجاري)47433.
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MORGAN PRINT
SARL AU
تأسيس

 21 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ذات) تأسيس شركة  تم  (2321 ماي)
بامل3اصفات) محدودة  مسؤولية 

التالية):
MORGAN PRINT(:(التسمية

.SARL AU
ذات) شركة  (: القا 3ية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الطباعة) (: اإلجتماعي) الهدف 

والخدمات ذات الصلة.
رأس املال):)133333)درهم.

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

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

األولى من تاريخ التسجيل.
ز جبار) ز قة  (: اإلجتماعي) املقر 
محل رقم)6)إقامة الصفاء)27)الرباط.
التسيير):)السيدة ال3رديغي سعاد.

رقم السجل التجاري)152767.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجاري) بالسجل  بالرباط  التجارية 

تحت)115443.
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 ALARIP MAGHRIB EL شركة
KABIR

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك ال3حيد

رأسمالها :  133.333.33 درهم
املقر اإلجتماعي : أوالد سالمة 

الشرقية عين عتيق تمارة
تأسيس) تم  عرفي  عقد  بم3جب 
 ALARIP MAGHRIB EL شركة)
املسؤولية) محدودة  شركة  (KABIR
27)ماي) ذات الشريك ال3حيد بتاريخ)

2321)ذات امليزات التالية):

تاجر قطاع الغيار ومعدات اآلآلت.

إصالح اآلآلت.
من) مك3ن  الشركة  رأسمال 

133.333.33)درهم مقسم إلى)1333 

للحصة) درهم  (133 فئة) من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي):

الحمادي) الكريم  عبد  السيد 

1333)حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيد)

عبد الكريم الحمادي.

سنة) (99 مدة الشركة محددة في)

ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجاري.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 

ي3 ي3) (4 بتاريخ) بتمارة  اإلبتدائية 

2321)وتحت رقم)133293.
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SOCIETE CAFE MARKET
SARL

السجل التجاري 439455

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

 CAFE(بتاريخ)19)أبريل)2321)لشركة

MARKET SARL)محدودة املسؤولية)

تقرر القيام بالتعديالت اآلتية):

333)حصة بإسم) اإلقرار بتف3يت)

السيد) إلى  الطاهر  الركراكي  السيد 

السهمي محمد).

تجديد القا 3ن األسا�شي للشركة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

 782452 ( رقم) تحت  بالدارالبيضاء)

بتاريخ)14)ي3 ي3)2321.
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جنضيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 1.333.333.33 درهم

املقر اإلجتماعي : تجزئة منة 1 حي 

الصناعي عين عتيق تمارة

املنعقد) العام  الجمع  بمقت�شى 

 2321 7)أبريل) بصفة غير عادية ي3م)

قام مساهم3ا الشركة بما يلي):

 1333 بيع) على  الجميع  م3افقة 

حصة إجتماعية التي في ملك السيد)

السادة) لفائدة  الخليفي  هللا  عبد 

محمد غنام وفهد بنعمار.
تعديل الفص3ل)6)و7)من القا 3ن)

وتحديته  تيجة) للشركة  األسا�شي 

لذلك.

كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بمدينة)

بتاريخ (5911 ( رقم) تحت   تمارة 

 14)ي3 ي3)2321.
من أجل النشر واإلخالص

مسير الشركة

147  P

FROLIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 133.333.33 درهم

املقر اإلجتماعي : 47، ز قة عمرو بن 

العاص إقامة إسماعيل مكتب رقم 

4 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل)) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)تم وضع القا 3ن األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

امل3اصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

.FROLIL SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

ز قة عمر) (،47 (: املقر اإلجتماعي)

وبن العاص إقامة إسماعيل مكتب)

رقم)4)القنيطرة.

م3ض3ع الشركة):

بائع الحليب ومشتقاته.

اإلستغالل الفالحي.

األشغال املختلفة أوالبناء.

 قل البضائع لصالح الغير.

والتجارة) والتصدير  اإلستيراد 

بصفة عامة.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

نشاط الشركة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (133.333.33 الشركة في مبلغ)
إجتماعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 
محررة) لل3احدة،) درهم  (133 بقيمة)
بكاملها،)مكتتبة وم3زعة على الشركاء)

كالتالي):
 1333 السيد املهدي آيت محماد)

حصة.
املدة):)99)سنة.

:)أسند إلى السيد املهدي) التسيير)
آيت محماد.

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

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)59215.
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MATALSSA MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 133.333.33 درهم

املقر اإلجتماعي : رقم 1196، بئر 
الرامي الجن3بية القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)تم وضع القا 3ن األسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
امل3اصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 MATALSSA MARBRE(:(التسمية

.SARL AU
ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
بئر) (،1196 رقم) (: املقر اإلجتماعي)

الرامي الجن3بية القنيطرة.
م3ض3ع الشركة):

أو) املختلفة  األشغال  في  املقاولة 
البناء.

تاجر مست3رد بائع بالجملة.
عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

نشاط الشركة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (133.333.33 الشركة في مبلغ)
إجتماعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 
محررة) لل3احدة،) درهم  (133 بقيمة)
بكاملها،)مكتتبة وم3زعة على الشركاء)

كالتالي):
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 1333 الحق) عبد  مزيان  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد مزيان) (: التسيير)

عبد الحق.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)63987.
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SOCIETE M.H.B.F
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 133.333.33 درهم

املقر اإلجتماعي : تجزئة الفضيلة 
رقم 34، فضاالت بنسليمان

تأسيس شركة
وضع) تم  عرفي،) عقد  بمقت�شى 

ذات) لشركة  األسا�شي  القا 3ن 

املسؤولية املحدودة ذات امل3اصفات)

التالية):

.M.H.B.F SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

: تجزئة الفضيلة  املقر اإلجتماعي)
رقم 34، فضاالت بنسليمان.

م3ض3ع الشركة):

 قل البضائع لصالح لغير.

كراء)اآلآلت.

كراء)السيارات.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (133.333.33 الشركة في مبلغ)

إجتماعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 

محررة) لل3احدة،) درهم  (133 بقيمة)

بكاملها،)مكتتبة وم3زعة على الشركاء)

كالتالي):

 533 حسن) اشهب3ن  السيد 

حصة.

 533 السالمي) م3�شى  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.
التسيير):)أسند إلى السيد اشهب3ن)

حسن.

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

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية ببنسليمان تحت)

رقم)6837)بتاريخ)21)أبريل)2321.
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EL HARTI TRANSIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 133.333.33 درهم

 املقر اإلجتماعي : 47، ز قة عمرو 
بن العاص إقامة إسماعيل مكتب 

رقم 4 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)تم وضع القا 3ن األسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
امل3اصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 EL HARTI TRANSIT (: التسمية)
.SARL AU

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

47، ز قة عمرو  (: املقر اإلجتماعي)
مكتب  إسماعيل  إقامة  العاص  بن 

رقم 4 القنيطرة.
م3ض3ع الشركة):

الطازجة) والف3اكه  الخضر  بائع 
بالجملة.

 قل البضائع.
عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

نشاط الشركة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (133.333.33 الشركة في مبلغ)
إجتماعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 
محررة) لل3احدة،) درهم  (133 بقيمة)
بكاملها،)مكتتبة وم3زعة على الشركاء)

كالتالي):
 1333 الحارتي) ي3نس  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد ي3نس) (: التسيير)
الحارتي.

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

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)63991)بتاريخ)13)ي3 ي3)2321.
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SOCIETE LAM ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 133.333.33 درهم

املقر اإلجتماعي : بقعة 167 إيراك 
الطابق األر�شي قصبة مهدية  

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)تم وضع القا 3ن األسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
امل3اصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 LAM ENERGIE SARL(:(التسمية

.AU
ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 167 بقعة) (: اإلجتماعي) املقر 
إيراك الطابق األر�شي قصبة مهدية))

القنيطرة.
م3ضع الشركة):

كهرباء)العمارات).
األشغال املختلفة أو البناء.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 
نشاط الشركة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (133.333.33 الشركة في مبلغ)
إجتماعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 
محررة) لل3احدة،) درهم  (133 بقيمة)
بكاملها،)مكتتبة وم3زعة على الشركاء)

كالتالي):
الح3زي) إدريس  السيد 

1333حصة.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد إدريس)
الح3زي.

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

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)63897)بتاريخ)7)ي3 ي3)2321.

151P مكرر

SOCIETE CHESA NORD
SARL AU

شارع محمد السالوي الطابق 7 

املكتب 36 املدينة الجديدة فاس

بناءا على الجمع العام اإلستثنائي)

العمل) بها  الجاري  للق3ا ين  وطبقا 

 2321 25) 3فمبر) ( بتاربخ) واملنعقد 

  CHESA NORD شركة) فإن شركاء)

رأسمال) في  الزيادة  قرروا  ش.م.م 

الشركة.
رأسمال الشركة):)1.333.333.33 

درهم.

محمد  شارع   (: اإلجتماعي) املقر 

السالوي الطابق 7 املكتب 36 املدينة 

الجديدة فاس.

قرروا ما يأتي :

الشركة) رأسمال  في  الزيادة 

بزيادة) درهم  (1.333.333.33 من)

درهم وبذلك يصبح) (2.333.333.33
 3.333.333.33 رأسمال الشركة ه3)

درهم.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم)3891/2323.
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LEGICOF

TRANS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A.U

ماي) (23 في) مؤرخ  عقد  تحت 

حررت الق3ا ين لشركة ذات) (2321

الخصائص التالية):

 SOCIETE LEGICOF (: التسمية)

.TRANS

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.
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الهدف اإلجتماعي):)
في  قل) ومقاول  مختلفة  أعمال 
في) ومقاول  الغير  لحساب  البضائع 

 قل األشخاص.
املقر اإلجتماعي):)حي بيطات ودادية)

بيطات رقم)48)مشرع بلقصيري.
 133.333.33 (: الشركة) رأسمال 

درهم كلها على الشكل التالي):
حصة من) (1333 افحيل الرياحي)

فئة)133)درهم لكل حصة.
التسيير):)السيد افحيل الرياحي.

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

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تم التقييد بالسجل التجاري لدى)
املحكمة اإلبتدائية ببلقصيري تحت)

رقم)639.
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ECONEX
SARL AU

67 حي العي3ن طابق الثالث عمارة 
رقم 5 املحمدية

تأسيس  شركة محدودة املسؤولية 
لشريك ال3حيد

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2321 ماي) (22 تاريخ) باملحمدية في 
لشركة) األسا�شي  القا 3ن  إنشاء) تم 
وحيد) لشريك  املسؤولية  محدودة 

خصائصها كالتالي):
التسمية):)إك3 يكس.

امل3ض3ع):)مقاول أعمال البناء)ألي)
هيئة.

باالستيراد) يق3م  وسيط  أو  تاجر 
والتصدير.

تاجر.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)
الشركة في جميع املعامالت التجارية)
التي قد تك3ن مرتبطة بأحد األشياء)
إنشاء) طريق  عن  أو  أعاله  املذك3رة 
عن) أو  هيئة  أي  أو  جديدة  شركة 
أو) االكتتاب  أو  املساهمة  طريق 
األسهم أو الحق3ق االجتماعية) شراء)

عمليات ا دماج.

املشاريع املشتركة أو غيرها.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

والصناعية) واملالية  التجارية 

والزراعية) والعقارية  واملنق3لة 

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر،)

املذك3رة) كليا أو جزئيا بأحد األشياء)

ما) أو  صلة  ذي  �شيء) بأي  أو  أعاله 

شابه من املحتمل أن يعزز العمليات)

س3اء) للشركة  التنم3ية  االجتماعية 

لنفسها أو لحساب اآلخرين.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
في) محدد  (: الشركة) رأسمال 

 1333 إلى) مقسم  درهم  (133.333

حصة من فئة)133)درهم للحصة.

السيد إسماعيل ال3صيف)1333 

حصة.

السيد) تعيين  تم  الشركة  إلدارة 

وحيد) كمسير  ال3صيف  اسماعيل 

للشركة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

2321،)تحت) 7)ي3 ي3) باملحمدية ي3م)
رقم)1318.
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STE PEL MED
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2321 21)ماي)

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):

التسمية):)شركة بيل ميد ش م م.

الصفة القا 3 ية):)ش م م.

مختلف) (: االجتماعي) الهدف 

اشغال البناء،)تجارة العامة.
درهم) (1533.333 (: املال) رأس 

فئة) حصة من  (15333 إلى) مقسمة 

133)درهم.

 7533 بنتير) محمد  (: الشركاء)

حصة.

اي3ب الشامي)7533)حصة.

املدة):)99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)بحي طاب3لة أرض)

البردعي قرب املسجد املحسنين طابق)

31)رقم)24)تط3ان.

الحامل) بنتير  محمد  (: التسيير)

رقم) ال3طنية  التعريف  لبطاقة 

بشارع) ( .والساكن) (GB88277

رقم) (37 املساعد احمد املرابط ز قة)

33)تط3ان.

لبطاقة) الحامل  اي3ن  الشامي 

 D623361 رقم) ال3طنية  التعريف 

والساكن بمركب ميكسطا الصافية)

بل3ك)15)طابق)3)رقم)86)مرتيل.

باملحكمة) تم  القا 3ني  اإليداع 

شركة) ب3اسطة  بتط3ان  االبتدائية 

ك3 طا املضيق.

 29627 رقم) التجاري  السجل 

بتاريخ)8)ي3 ي3)2321.
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شركة كليفليك
ش م م ش

رأسمالها : 133.333 درهم

املقر االجتماعي شارع عبد الرحمان 

املختاري رقم 56 وجدة

الرفع من رأسمال الشركة

ي3 ي3) فاتح  بتاريخ  عرفي  بعقد 

تم عقد جمع عام استثنائي) (،2321

بمقر شركة كليفليك،)شركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد قرر)

الفالح) ال3حيد  الشريك  خالله  من 

الشركة) رأسمال  من  الرفع  شفيق 

ليصبح) درهم  (933.333 بمبلغ)

رأسمالها)1.333.333)درهم وذلك من)

خالل دمج جزء)من الحساب الجاري)

للشريك.

القا 3ني) امللف  إيداع  وتم 

 13 باملحكمة التجارية ب3جدة بتاريخ)

ي3 ي3)2121،)تحت رقم)2142.
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STE MISS CORNER
SARL AU

العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 

(،2321 أبريل) (16 بتاريخ) املنعقد 

.MISS CORNER SARL AU(لشركة

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 133.333 رأسمالها) وحيد،) بشريك 

درهم.

ابن) شارع  (: االجتماعي) مقرها 

حي واد) (34 البدر رقم) الهيثم قطاع 

ذهب العيايدة سال،)ما يلي):

تح3يل مقر االجتماعي لشركة.

 MISS CORNER قررت الشركة)

تح3يل مقرها االجتماعي) (SARL AU

 31 إلى شارع م3الي رشيد محل رقم)

إقامة)35)حسان،)الرباط.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

.D36848(2321)بسال،)تحت رقم
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STE CHAFI MARCHAND
SARL

العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 

املنعقد بتاريخ)11)ماي)2323)لشركة)

(،CHAFI MARCHAND SARL

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها)133.333)درهم.

م3الي) شارع  (: االجتماعي) مقرها 

 8 شقة) (33 عمارة) ل3كيلي  احمد 

حسان الرباط،)ما يلي):

تح3يل مقر االجتماعي للشركة.

 CHAFI الشركة) قررت 

تح3يل مقرها) (MARCHAND SARL

االجتماعي إلى تجزئة رقم)735)تجزئة)

الفردوس قطاع)2)عين ع3دة تمارة.

العام) جمعها  في  الشركة  قررت 
زيادة في النشاط املنهي للشركة وكيل)

شحن البضائع.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (9 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

.D115279(2321)بالرباط تحت رقم
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RABACERAM
العرفي املسجل) العقد  بناءا على 
تم الجمع العام) (،2321 ماي) (31 في)
 RABACERAM لشركة) االستثنائي 
مقرها) املحدودة  املسؤولية  ذات 
الهناء) ز قة  (4 رقم) االجتماعي 
املنص3ر) يعق3ب  الصناعية  املنطقة 
333.333درهم) رأسمالها) الرباط،)
مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم)

.127325
وتقرر في هذا الجمع):

استقالة) الجمع  هذا  في  وتقرر 
مسير الشركة السيد احمد الفا 3ي)
وتعيين السيد رض3ان الفا 3ي مسير)

جديد للشركة.
وقد تم اإليداع القا 3ني باملحكمة)
ي3 ي3) (11 ي3م) بالرباط  التجارية 

2321،)تحت رقم)115388.
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LOCKINOX
العرفي املسجل) العقد  بناءا على 
تم الجمع العام) (،2321 ماي) (25 في)
 LOCKINOX لشركة) االستثنائي 
مقرها) املحدودة،) املسؤولية  ذات 
الحسن) شارع  (،176 االجتماعي)
5)الرباط،)رأسمالها) الثاني متجر رقم)
بالسجل) مسجلة  درهم  (133.333

التجاري تحت رقم)123953.
وتقرر في هذا الجمع.

حساب) من  سهم  (533 تف3يت)
السيد شعيب محمد لفائدة السيد)
شعيب حمزة،)وتعيين السيد شعيب)

حمزة مسير جديد للشركة.
وقد تم اإليداع القا 3ني باملحكمة)
ي3 ي3) (13 ي3م) بالرباط  التجارية 

2321،)تحت عدد)115355.
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ADVA.H.CONCEPT
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (،2321 11)ماي)
تحمل) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):
.ADVA.H.CONCEPT(:(التسمية

للحالقة) صال3ن  (: الهدف)

والتجميل.

عمارة أ سكت3ر) (: املقر االجتماعي)

(،39 شارع العرعار شقة رقم) (2 (,13

حي الرياض الرباط.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأسمال 

 1333 إلى) مقسمة  درهم  (133.333

قسمة اجتماعية من فئة)133)درهم)

لل3احدة.

السيدة حنان حماني)533)حصة.

السيد احمد الدوش)533)حصة.

حنان) السيدة  عينت  (: التسيير)

غير) ملدة  الشركة  مسيرة  حماني 

محدودة.

مدة الشركة):)99)سنة.

باملحكمة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

التجارية بالرباط تحت رقم)152687 

بتاريخ)13)ي3 ي3)2321.
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CRAFT CREATION
SARL AU

سجل تجاري 1837 سال
رفع رأسمال الشركة من 1.333.333 

إلى 2.141.333 درهم
تم خفض رأسمال الشركة من 
2.141.333 إلى 633.333 درهم

بتاريخ)7)ماي)2321،)انعقد الجمع)

 CRAFT لشركة) العادي  الغير  العام 
رأسمالها) (،CREATION SARL AU

1.333.333)درهم،)مقرها االجتماعي،)

سال،) ال3لجة،) مجمع الفخار،) الف،)

حيث تمت املصادقة على):
من) الشركة  رأسمال  رفع 

درهم) (2.141.333 إلى) (1.333.333

املستحقة) الدي3ن  مع  بمقاصة 

بما قدره) لفائدة الشريكة ال3حيدة،)

1.141.333)درهم.

من) الشركة  رأسمال  خفض 

درهم) (633.333 إلى) (2.141.333

املتراكمة) الخسائر  باستيعاب 

بما قدره) (،2323 ديسمبر) (31 لغاية)

1.541.333)درهم.

األسا�شي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة واملصادقة عليه.

بالسجل) القا 3ني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

رقم) تحت  (،2321 ي3 ي3) (13 بتاريخ)

.36832
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AMQQRAN DATA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) (،2321 ي3 ي3) (6 بتاريخ) بالرباط 

إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

الخاصيات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

.AMQQRAN DATA(:(االسم

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

امل3ض3ع االجتماعي):

إ تاج أفالم سينمائية.

السمعي البصري.

ي3م) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التقييد في السجل التجاري.

املقر):)12)مكررا شارع لبنان رقم)3 

محيط الرباط.

الراسمال):)13.333)درهم مقسمة)

درهم) (133 حصة من فئة) (133 إلى)

للحصة ال3احدة.

الحصص):)السيد عصام ب3طريڰ)

133)حصة.

السيد عصام ب3طريڰ) (: التسيير)

محدودة) غير  ملدة  للشركة  مسير 

بشريك وحيد.

السجل التجاري رقم)152761.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) القا 3ني  اإليداع  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط.

163 P

شركة بارادوكس 78
ش م م ذات شريك وحيد

رأسمالها : 13.333 درهم

مقرها االجتماعي : فيال 78 دومين 

افازي3ن سيدي ب3لفدايل تز يت 

املغرب

إقفال التصفية
بمقت�شى محضر مقررات الشريك)

مسجل) ( (،2321 ماي) (7 ال3حيد)

بتز يت بتاريخ)28)ماي)232)تحت أمر)

(،OR4391/2321 باالستخالص رقم)

قرر الشريك ال3حيد ما يلي):

املصادقة على تقرير املصفي.

بارادوكس) شركة  تصفية  إقفال 

78)ش م م ذات شريك وحيد.

إبراء)ذمة املصفي دا ييل سلكاض3)

ل3بيز

كتابة الضبط):

كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتز يت)

رقم) تحت  (،2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ)

.215

164 P

شركة بارادوكس 94
ش م م ذات شريك وحيد

رأسمالها : 13.333 درهم

مقرها االجتماعي : فيال 94 دومين 

افازي3ن سيدي ب3لفدايل تز يت 

املغرب

أقفال التصفية
مقررات) محضر  بمقت�شى 

(،2321 ماي) (7 ال3حيد) الشريك 

مسجل بتز يت بتاريخ)28)ماي)2321،)

44581،أمر) رقم) ال3اردات  سجل 

(،4388/2321 رقم) باالستخالص 

تقرر ما يلي):

املصادقة على تقرير املصفي.

بارادوكس) شركة  تصفية  إقفال 

94)ش م م ذات شريك وحيد.

إبراء)ذمة املصفي دا ييل سلكاض3)

ل3بيز.
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كتابة الضبط):
كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتز يت)
رقم) تحت  (،2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ)

.214
165 P

3 .C. I. P
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تأسيس شركة) (،2338 29)ي3 ي3)
ذات مسؤولية محدودة بامل3اصفات)

التالية):
شركة) (3. C. I. P (: تسمية شركة)

ذات مسؤولية محدودة.
ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
الحدادة) (: االجتماعي) الهدف 
 fabrication des meubles

.métallique
رأس املال):)253.333)درهم.

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

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
غاية)31)ديسمبر ما عدا السنة األولى)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
بالحي الصناعي) (: املقر االجتماعي)

حي الرحمة رقم)1229،)سال.
حمي) محمد  السيد  (: التسيير)
والحامل للبطاقة ال3طنية للتعريف)

.A161531(رقم
السجل التجاري):)مقيدة بالسجل)

التجاري بالرباط تحت رقم)1337.
166 P

YAKNIT
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
الرباط) بمدينة  (،2321 ماي) (12
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة مميزاتها كالتالي):
 YAKNIT (: االجتماعية) التسمية 

.SARL AU
وشراء) بيع  (: الشركة) م3ض3ع 
عامة) بصفة  املعل3ماتية  املعدات 
التجارية) املالية،) العمليات  كل 
والصناعية املرتبطة بشكل مباشر أو)
وكذا) الشركة  بم3ض3ع  مباشرة  غير 
تنمية) شأنها  من  العمليات  جميع 

الشركة.

املقر االجتماعي):)37)شارع إدريس)

3)حسان) الطابق) (6 األكبر شقة رقم)

الرباط.
الرأسمال):)رأسمال الشركة حدد)

على) مقسمة  درهم  (133.333 في)

1333)حصة اجتماعية من فئة)133 

درهم للحصة.

أمال كحيليش)1333)حصة,

عهد تسيير الشركة إلى) (: التسيير)

السيدة أمال كحيليش.

:)تبتدئ من فاتح) السنة التجارية)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

املدة):)99)سنة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية)152645.

167 P

BOX EVENTS
SARL

AU(CAPITAL(DE 600.000 DHS

5 RUE(JBELBOUIBIAN(APT(N°3 

AGDAL - RABAT

 BOX شركة) شركاء) اجتمع 

EVENTS SARL)في اجتماع جمع عام)

وقرروا) اإلدارة  من  بدع3ة  استثنائي 

على النح3 التالي):

اسمية) بقيمة  سهم  (3333 بيع)

133)درهم من قبل السيد بنت3هامي)

حامل للبطاقة ال3طنية رقم) مهدي،)

.A343887

1533)حصة للسيد احمد العزيز)

رقم) ال3طنية  للبطاقة  الحامل 

.A613537

زكرياء) للسيد  حصة  (1533

ياسين الحامل للبطاقة ال3طنية رقم)

.A377586

قبل جمع عام استثنائي استقالة)

وعينت) مهدي  بنت3هامي  السيد 

السيد أي3ب رشدي الحامل للبطاقة)

املدير) (A344323 رقم) ال3طنية 

 BOX EVENTS SARL ل) ال3حيد 

لفترة غير محددة.

تغيير املقر الرئي�شي):
من)5)ز قة جبل ب3يبالن شقة رقم)

3)أكدال،)الرباط,
 3 9)ز قة ضاية ع3ا شقة رقم) إلى)

أكدال،)الرباط.
في) القا 3ني  اإليداع  تقديم  تم 
11)ي3 ي3)2321،)تحت رقم)115386.
168 P

SARA SOLUTION
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) وضع  تم  (،2321 ي3 ي3) (8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة ذات امل3اصفات التالية):
التسمية):)سارة س3ليسين ش م م.
تصنيع) (: االجتماعي) الهدف 
ومنتجات) املطهرات  وتس3يق 
واملعدات) املنتجات  بيع  التنظيف،)

الفالحية،)أعمال متن3عة.
 23 بل3ك أ رقم) (: املقر االجتماعي)

ل3 ادمين ايت مل3ل.
سنة) (99 (: االجتماعية) املدة 
ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)
التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التمديد.
يتك3ن من) (: الرأسمال االجتماعي)

133.333)درهم.
خالد) تعيين  تم  (: الشركة) تسيير 

الحضري.
السجل) في  التقييد  تم  (: التقييد)
التجاري باملحكمة االبتدائية با زكان)
رقم) تحت  (،2321 ي3 ي3) (14 بتاريخ)

.1353
السجل التحليلي رقم)23613.

169 P

 SMART NEARSHORING
SOLUTIONS

SARL AU
تأسيس رشكة

بتاريخ) عرفي  عقد  بم3جب 
شركة) تأسيس  تم  (،2321 7)ي3 ي3)

بامل3اصفات التالية):

 SMART (: التسمية)

 NEARSHORING SOLUTIONS

.SARL AU

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة ذات الشريك ال3احد.

درهم) (133.333 (: املال) رأس 

سهم كل منها ب) (1333 مقسمة إلى)

133)درهم.

بشراي) الشهيد  شارع  (: العن3ان)

(،36 الشقة) رقم  (3 ط.) (121 عمارة)

العي3ن،)املغرب.

النشاط االجتماعي):)إقامة وتسيير)

مراكز االتصال وما يتعلق بها.....

ماء) السيد  جيب  (: التسيير)

العينين شبيهنا.

باملحكمة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) بالعي3ن  االبتدائية 

2321،)تحت رقم)2321/1836.

170 P

STE MERVEILLE DECO

SARL AU

تغيير بشركة
ماي) (8 بم3جب عقد عرفي بتاريخ)

تم إحداث التغييرات التالية) (،2321

بالشركة.

التي) الحصص  مجمل  تف3يت 

مليكة) االنسة  ملكية  في  كا ت 

533)حصة لصالح االنسة) السعدي)

فتيحة واليدي.

للشركة) القا 3 ية  الصفة  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

SARL)شركة ذات مسؤولية محدودة)

ذات الشريك ال3احد.

التسيير):)االنسة فتيحة واليدي.

باملحكمة) تم  القا 3ني  اإليداع 

(،2321 33)ي3 ي3) االبتدائية بالعي3ن)

تحت رقم)2321/1736.

171 P
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STE JINAN DU NORD

SARL

 SIEGE SOCIAL QUARTIER

 LAADIR RESIDENCE NOR IMM

2 APPT 12 OUEZZANE

IF : 45699827

ICE : 002454259000072

RC : 1567

عام) جمع  محضر  بمقت�شى 

(،2321 أبريل) (21 استثنائي مؤرخ في)

بمدينة وزان،)تقرر ما يلي):

من) الشركة  رأسمال  من  الرفع 

 433.333 ليصبح) درهم  (133.333

درهم) (333.333 بزيادة) أي  درهم 

وذلك بإنشاء)3333)حصة اجتماعية)

للحصة) درهم  (133 بقيمة) جديدة 

ال3احدة.

من) و7) (6 رقم) بن3د  تغيير  تم 

على) واملصادقة  األسا�شي  القا 3ن 

تحيين قا 3ن أسا�شي جديد.

مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأسمال 

 4333 مقسمة إلى) درهم،) (433.333

م3زعة) درهم  (133 فئة) من  حصة 

كاآلتي):

السيد طارق ل3اء)حاج علي ساهم)

ب)2333)حصة اجتماعية.

السيد احسان ال3ردي ساهم ب)

2333)حصة اجتماعية.

املجم3ع):)4333)حصة اجتماعية.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

طارق ل3اء)حاج علي،)الحامل لبطاقة)

(،GM73719 التعريف ال3طنية رقم)

كمسير وحيد للشركة املذك3رة ملدة)

غير محددة،)وتلزم الشركة بت3قيعه.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ب3زان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2321 أبريل) (27 بتاريخ)

.2988

السجل التجاري رقم)1567.

172 P

RAWANE SM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
السجل التجاري سال رقم 28637

بمقت�شى سند عرفي محرر بسال)
في)27)يناير)2321،)تم التالي):

ذو) زبير،) غزالن  السيدة  باعت 
للبطاقة) الحامل  املغربية،) الجنسية 

.AB613438(ال3طنية رقم
درهم،) (133 حصة من فئة) (133
 RAWANE SM(جل حصتها في شركة
لفائدة) 13.333)درهم،) بما مجم3عه)
الجنسية) ذو  بعط3ط،) نعيم  السيد 
ال3طنية) للبطاقة  الحامل  املغربية 

.GM163278(رقم
غزالن) السيدة  استقالة  وقب3ل 
وتعيين) للشركة  تسييرها  من  زبير 
السيد نعيم بعط3ط كمسير وشريكة)

وحيدة.
تم اإليداع القا 3ني لدى محكمة)
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

ي3م)7)ي3 ي3)2321،)تحت رقم)475.
رقم السجل التجاري ه3)28637.
173 P

MSOCOS
عمارة)14)مكتب رقم)25)ز قة ازكزا أكدال،)

الرباط

الهاتف):)3661767238/3537793838

ARJOMAS
SARL AU

بمقت�شى محضري الجمعين الغير)
ي3 ي3) (8 بتاريخ) املنعقدين  العاديين 
التاسعة) الساعة  األول على  (،2321
صباحا والتاني على الساعة العاشرة)
التعديالت) إجراء) تقرر  صباحا،)

التالية):
التعديل األول):)تف3يت الحصص.
الحصص) تف3يت  بمقت�شى عقد 
ف3تت السيدة أمال الروكي الحاملة)
رقم) ال3طنية  التعريف  لبطاقة 
حصصها) جميع  (،TA79536
مرزوق) السيد  لفائدة  حصة  (1333
التعريف) لبطاقة  الحامل  السفياني 

.LC43522(ال3طنية رقم

التعديل الثاني):)استقالة املسيرة.
الغير) العام  الجمع  انعقاد  أثناء)
على) (2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ) العادي 
قدمت) صباحا  التاسعة  الساعة 
السيدة أمال الروكي الحاملة لبطاقة)
 TA79536 رقم) ال3طنية  التعريف 

قدمت استقالتها من مهام التسيير.
الجمع العام غيرالعادي قبل هذه)
االستقالة ومنح السيدة أمال الروكي)
صك اإلبراء)عن الفترة التي قامت فيها)

بتسيير الشركة.
التعديل الثالث):)تعيين مسيرة.

الغير) العام  الجمع  بمقت�شى 
على) (2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ) العادي 
تعين) تم  صباحا  العاشرة  الساعة 
لسيدة بنعالل سناء)الحاملة لبطاقة)
 A786333 رقم) ال3طنية  التعريف 

كمسيرة للشركة وملدة غير محدودة.
القا 3ن) مالئمة  (: الرابع) التعديل 

األسا�شي للشركة.
إليها) املشار  التعديالت  على  بناء)
بها) الجاري  للق3ا ين  ووفقا  أعاله 
العمل تقرر مالئمة القا 3ن األسا�شي)

للشركة بما ي3افق هذه التعديالت.
بكتابة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 145757 رقم) التجاري  بالسجل 
رقم) تحت  (،2321 ي3 ي3) (14 بتاريخ)

5913)ورقم)5914.
174 P

 STE AIT MOUMOU
 REALISATION ET
CONSTRUCTON

SARL AU
AU(CAPITAL(DE 600.000 DH
 SIEGE(SOCIALE : CENTRE
AOULOUZ TAROUDANT

 RC(N° 681 TRIBUNAL(DE 1ER
INSTANCE DE TAROUDANT

العام) الجمع  لقرارات  تبعا 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
 AIT لشركة) (2321 ماي) (24
 MOUMOU REALISATION ET
ذات) شركة  (CONSTRUCTON

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

قرر ما يلي):
رفع رأسمال الشركة من)633.333 

إلى)4.533.333)درهم.
و7  (6 الفص3ل) تعديل  تم  بذلك 

من القا 3ن األسا�شي للشركة.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
(،2321 ي3 ي3) (13 بتاريخ) بتارودا ت 

تحت رقم)632.
175 P

REPHONE
املقر االجتماعي : شارع اسفي تجزئة 

ل3ازيز 2 رقم 336 مراكش
رأسمال الشركة : 133.333 درهم
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتأسيس) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة ذات مسؤولية محدودة املؤرخ)
بمراكش) (،2321 ماي) (18 بتاريخ)
بمثابة القا 3ن األسا�شي لشركة ذات)
مسؤولية محدودة مميزاتها كما يلي):

اسم الشركة):)REPHONE)شركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
غرض الشركة):

تاجر تصدير واستيراد.
لكترو ية) الال  املعدات  تاجر 

والرقمية.
:)شارع اسفي تجزئة) مقر الشركة)

ل3ازيز)2)رقم)336)مراكش.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

ي3م تأسيسها.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 1333 على) مقسم  درهم  (133.333
وهذه) لل3احدة  درهم  (133 فئة) من 
الحصص م3زعة على الشكل التالي):
السيدة بناني م3 ية)1333)حصة.
تم تعيين السيدة) (: مسير الشركة)
حمزة) لحكيم  والسيد  م3 ية  بناني 
املسيران ال3حيدان لشركة ملدة غير)

محددة.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  ( الضبط)
(،2321 ي3 ي3) (11 بتاريخ) بمراكش 

تحت رقم)124933.
176 P
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STE HOTELIERE OUMNIATI
SARL

RC : 15993

هبة حصص
مؤرخ) ت3ثيقي  عقد  بمقت�شى 

تلقاه األستاذ) (،2321 ماي) (4 بتاريخ)

هبة) تم  بفاس  م3ثق  سعد  سقاط 

15.155)حصة في شركة تسمى شركة))

 ،HOTELIERE OUMNIATI SARL

ومقرها  درهم   5.133.333 رأسمالها 

محمد  شارع   63 بفاس  االجتماعي 

سالوي، ز قة كيني سابقا من طرف 

السيد ي3نس بنسعيد لفائدة االنسة 

مالك بنسعيد 5352 حصة والسيد 

غالي بنسعيد 13133 حصة.

بكتابة  القا 3ني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2321 ي3 ي3   9 بتاريخ 

.2791

177 P

STE REST CAR
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس) تم  (،2321 31)ماي) في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل) التي  ال3حيد  الشريك  وذات 

الخصائص التالية):

.STE REST CAR SARL AU

ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

ال3حيد.

الهدف االجتماعي):)كراء)السيارات.

رأس املال):)133.333)درهم.

املدة):)99)سنة.

 139 :)مقرها رقم) املقر االجتماعي)

شارع الرياض تجزئة)7)ال3فاء)2)املحل)

4)طريق صقرو فاس.

التسيير):)السيد هشام ا قيرة رقم)

كمسير) (C775363 ال3طنية) بطاقة 

وحيد للشركة.

باملحكمة)) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
 2878 رقم) تحت  بفاس  التجارية 

بتاريخ)15)ماي)2321.
السجل التجاري رقم)68373.

178 P

FONCIERE MAJORELLE
تلقاه) ت3ثيقي  عقد  بمقت�شى 
األستاذ سعد ب3عنان م3ثق بفاس،)
2321،)ف3ت السيد) 26)أبريل) بتاريخ)
مصطفى بنعب3د لفائدة السيد عبد)
 COHEN وشركة) الصنهاجي  االاله 
CO.HOLDING &)ش م م ما قدره)
يمتلكها) التي  اجتماعية  حصة  (666
 FONCIERE املسماة) الشركة  في 
من شريك) ( م) م  ش  (MAJORELLE
 133.333 وحيد رأسمالها االجتماعي)
بالدار) االجتماعي  مقرها  درهم 
املجاطي) احمد  ز قة  (13 البيضاء)

إقامة األلب،)الطابق األول،)رقم)8.
قرر الشركاء) تبعا لهذا التف3يت،)

ما يلي):
النظام) من  (6 الفصل) تعديل 

األسا�شي للشركة كما يلي):
مبلغ) في  الشركة  رأسمال  حدد 
 1333 إلى) مقسم  درهم  (133.333
درهم لكل حصة) (133 حصة بقيمة)

م3زعة على الشركاء)كما يلي):
 334 بنعب3د) مصطفى  السيد 

حصة.
عبد االاله الصنهاجي)333)حصة.

 COHEN & شركة)
CO.HOLDING)ش م م)333)حصة.

املجم3ع):)1333)حصة.
تغير الشكل القا 3ني للشركة من)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
شريك وحيد إلى شركة ذات مسؤولية)

محدودة.
اإلاله) عبد  السيد  تسمية 
الصنهاجي كمسير وحيد للشركة ملدة)

غير محدودة.
تحديد صالحيات املسير.

 FONCIERE شركة) تلتزم 
MAJORELLE)ش م م بت3قيع السيد)

عبد اإلاله الصنهاجي فقط.

تغيير النظام األسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)13)ماي)2321،)تحت)

رقم)2321/777682.

179 P

PHARMACIE BENMIMOUN
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

تأسيس شركة
 31 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 8 بتاريخ) واملسجل  (2323 ديسمبر)

(،RE7179 تحت رقم) (،2321 فبراير)

تم وضع قا 3ن أسا�شي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):

 PHARMACIE (: التسمية)

.BENMIMOUN

صيدال ية) (: االجتماعي) الهدف 

تبيع بالتقسيط.

راسمال):)1.333.333)درهم).

بتاريخ) املساهمة  عقد  بمقت�شى 

 9 في) املسجل  (،2323 ديسمبر) (31

(،RE7423 تحت رقم) (،2321 فبراير)

تم تح3يل الشخص الذاتي السيدة)

و) ت  ب  الحاملة  بنميم3ن  سامية 

والتي كا ت مسجلة) (C421359 عدد)

رقم) تحت  بفاس  التجاري  بالسجل 

43134)إلى شخص معن3ي تحت اسم)

.PHARMACIE BENMIMOUN

املقر االجتماعي):)63)تجزئة رياض)

السمن) عين  طريق  الناصر  شارع 

فاس.

املسيرة):)سامية بنميم3ن.

املدة ك)99)سنة.

باملحكمة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2321)تحت رقم)321/2848.

 68349 التجاري) السجل  رقم 

فاس.

180 P

SMART FILMS
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بفاس)
بتاريخ)26)ماي)2321،)تم وضع قا 3ن)
 SMART FILMS لشركة) أسا�شي 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
والتي تحمل الخصائص التالية):

 SMART FILMS SARL(:(التسمية
.AU

اال تاج) (: االجتماعي) الهدف 
الل3ازم) وبيع  البصري  السمعي 

املكتبية بالتقسيط.
راس املال):)حدد في مبلغ)133.333 
حصة من) (1333 إلى) درهم مقسمة 

فئة)133)درهم.
صالح) السيد  (: كالتالي) م3زعة 

الدين سخس3خ)1333)حصة.
ز قة) (32 رقم) (: االجتماعي) املقر 

238)عين قادوس حي املصلى فاس.
الدين) صالح  السيد  (: املسير)
التعريف) لبطاقة  الحامل  سخس3خ 
مسير) (CB278859 رقم) ال3طنية 

وحيد وملدة غير محدودة.
الشركة) فإن  لالمضاء) بالنسبة 
األحادي) بالت3قيع  ممثلة  ستك3ن 
للسيد صالح الدين سخس3خ الحامل)
رقم) ال3طنية  التعريف  لبطاقة 

.CB278859
مدة الشركة):)99)سنة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
من) ( ديسمبر) (31 فاتح يناير إلى غاية)

كل سنة.
بكتابة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2321 ي3 ي3) (15 بتاريخ)

السجل التجاري)68359.
181 P

PROXAL MAROC
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) وضع  تم  (،2321 ماي) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
املعطيات) تحت  وذلك  محدودة 

التالية :



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13316

 PROXAL شركة) (: التسمية)
.MAROC SARL

مقاول في مختلف) (: غرض شركة)
االستيراد) في  تاجر  البناء،) األشغال 

والتصدير.
ز قة  3باليا تجزئة) (4 رقم) (: املقر)
حي الرياض،) (1 بل3ك) (17 سكت3ر) (4

الرباط.
ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.
بمبلغ) حدد  (: الشركة) راسمال 

133.333)درهم.
 133 1333)حصة ب) مقسمة إلى)
ومحررة) مكتتبة  لل3احدة  دراهم 

وم3زعة كالتالي):
السيدة سلمى املت3كل)233)حصة.

السيد محمد سلمان املرتجي)833 
حصة.

املجم3ع):)1333)حصة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد محمد سلمان املرتجي ملدة غير)

محدودة.
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
باملحكمة) الشركة  لنظام  القا 3ني 
بتاريخ) وذلك  بالرباط  التجارية 
الشركة) سجلت  (،2321 ي3 ي3) (15
رقم) تحت  التجاري  بالسجل 

.115534
رقم السجل التجاري)152833.

182 P

MYAB PRIVE
SARL

بتاريخ) املمضية  للعق3د  طبقا 
تم تحرير القا 3ن) (،2321 أبريل) (12
الخصائص) ذات  لشركة  االسا�شي 
أبريل) (23 بتاريخ) واملسجلة  التالية 

.2321
ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي):)مركز تك3ين.

درهم) (133.333 (: الرأسمال)
مقسمة إلى)133)حصة من فئة)133 

درهم للحصة.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الشيخ) حي  (: االجتماعي) املقر 

املفضل ز قة ايت سغروشن رقم)83 

سال.

التسيير):)امين ورياش.

لدى كتابة) (: تم اإليداع القا 3ني)

الضبط باملحكمة االبتدائية بسال.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.33689

183 P

TACOS LHANCHI
SARL

األسا�شي) القا 3ن  تحرير  تم 

طبقا) (،2321 مارس) (2 ذات) لشركة 

الخصائص) بتاريخ  املمضية  للعق3د 

مارس) (16 بتاريخ) واملسجلة  التالية 

.2321

ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

مطعم) (: االجتماعي) الهدف 

ال3جبات السريعة.

الراسمال):)13.333)درهم مقسمة)

درهم) (133 فئة) من  حصة  (13 إلى)

للحصة.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الرباطي) سا ية  (: املقر االجتماعي)

 3 رقم) العل3ي  الطيب  شارع محمد 

سيدي م3�شى سال.

التسيير):)محمد الحن�شي.

كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسال,
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.33841

184 P

SMART MOVE
س ت الرباط : 124645

تحويل مقر الرشكة
بمقت�شى عقد عرفي حرر بتمارة)

العام) قرر الجمع  (،2321 ماي) (4 في)

 SMART MOVE االستثنائي لشركة)

ال3حيد،) الشريك  ذات  م  م  ذ  ش 

مقرها) درهم،) (133.333 رأسمالها)

بالرباط)15)شارع األبطال عمارة رقم)

34،)أكدال ما يلي):

تمارة) إلى  الشركة  مقر  تح3يل 

وشارع) الثاني  الحسن  شارع  تقاطع 

الطابق) (S25 رقم) (F عمارة) غزة،)

الثالث.

من) (4 املادة) تعديل  تم  وبذلك 

القا 3ن االسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2321 ماي) (25 بتاريخ)

.114866

185 P

MOEXE
SARL

بيع الحصص واستقالة املسير 

للشركة

عن3ان مقرها االجتماعي : زاوية 

بهت ووادي سب3، 8 شقة 1 أكدال، 

الرباط

رقم السجل التجاري : 126889

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

بالرباط) (2321 فبراير) (3 في) املؤرخ 

املسير) واستقالة  الحصص  بيع  تم 

للشركة.

 53 للحصص) الكلي  تف3يت 

الدويبي) محمد  يمتلكها  التي  حصة 

بم3جب) الشركة  بالراسمال 

ال3اقع) بحكم  العادية  الضما ات 

والقا 3ن،)للسيد جيرارد فيليب هنري)

GOUIRAND PHILLIPPE- ايفان)

حصة) (53  HENRI MICHEL

وحصص الشركة أصبحت كالتالي):

ايفان) هنري  فيليب  جيرارد 

 GOULRAND PHILLIPPE-HENRI

ب) حصة  (133  MICHEL YYAN

13.333)درهم.

محمد) املسير  استقالة  قب3ل  تم 

ال3طنية) للبطاقة  الحامل  الدويبي 
.AA6351(رقم

تغير الشكل القا 3ني للشركة من)

الشركة ذات مسؤولية محدودة إلى)

من) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (4 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321،)تحت رقم)115175.

186 P

MEETEK
SARL

املقر االجتماعي : تجزئة معم3رة 

عمارة 183 دكان 2 حصين سال 

الجديدة سال
رقم السجل التجاري 18197

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

سال تم،) (2321 فبراير) ( (8 املؤرخ في)

تح3يل املقر االجتماعي للشركة.

الحالي) االجتماعي  املقر  تح3يل 

عمارة) معم3رة  تجزئة  من  للشركة 

الجديدة) حصين سال  (2 دكان) (183

عمارة) (14 سال إلى محل تجاري رقم)

4)إقامة املعم3رة)2)والد هالل حصين)

سال الجديدة،)سال.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2321،)تحت رقم)36447.

187 P

MILAF-E SIHHI
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تم تأسيس شركة تحمل الصفات)

التالية بالرباط بتاريخ)17)ماي)2321.

 MILAF-E (: االجتماعي) اللقب 

.SIHHI SARL



13317 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الغرض) (: االجتماعي) الهدف 

في) أو  املغرب  في  س3اء) الشركة  من 
حل3ل)) وتنفيذ  ودمج  الخارج.تصميم 

وتطبيقات) املعل3مات  تكن3ل3جيا 

إدارة) وخدمات  املحم3ل  الهاتف 

السجالت الطبية املر�شى.

واستيراد) وتجارة  وبيع  شراء)

وتس3يق) وتمثيل  وت3زيع  وتصدير 

املنتجات والخدمات في مجال الخبرة.

وتدريب) واستشارات  دراسة 

وإدارة) املعل3مات  وتدقيق  ظم 

بالسجالت) املتعلقة  املحف3ظات 

الطبية للمر�شى.

والتطبيقات) البرامج  ت3زيع 

الطبية) السجالت  إلدارة  املحم3لة 

والتهيئة) املش3رة  وتقديم  للمر�شى 

والتط3ير) الهاتفية  واملساعدة 

املخصص.

الصغيرة) الشركات  دعم 
حل3ل) تحديث  في  واملت3سطة 

وتطبيقات) املعل3مات  تكن3ل3جيا 

إلدارة) والخدمات  املحم3ل  الهاتف 

السجالت الطبية للمر�شى.
درهم) (133.333 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسمة 

133)درهم للحصة.

السيد  دير أغمار)633)حصة.

السيدة ريم زايري)433)حصة.

من) ابنداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)زاوية بهت ووادي)

سب3،)8،)شقة)1)أكدال،)الرباط.

عمار) السيد  دير  (: التسيير)

والسيدة ريم زايري.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التسجيل) رقم  بالرباط  التجارية 

بالسجل التجاري)152787.

188 P

 MEDITERRANEAN
 DEVELOPPEMENT

CONSULTING
SARL

عن3ان مقرها االجتماعي : قطاع 9 
مجمع محاج رياض مبنى 9 الطابق 
الثالث شقة 8 حي الرياض - الرباط

رقم السجل التجاري 146863
استقالة املسيرة

تعيين مسيرة جديدة للشركة
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
(،2321 أبريل) (29 للشركة املؤرخ في)

قرر ما يلي):
تم تعيين مسيرة جديدة للشركة)
الحاملة) وفيق  عائشة  السيدة 
 A545433 رقم) ال3طنية  للبطاقة 
كمسيرة وحيدة تبعا لقب3ل استقالة)
الحاملة) امل3تش3  املسيرة  جاة 

.AB272188(للبطاقة ال3طنية رقم
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321،)تحت رقم)115111.
189 P

STE INTRATELECOM
SARL

مقرها االجتماعي : زاوية شارع 
الجزائر وز قة القيروان الطابق 3، 

شقة رقم 7 الرباط
السجل التجاري رقم : 112137
تعيين املسير الجديد للشركة

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
استقالة) (،2321 ماي) (7 في) املؤرخ 
املسير السابق وتعيين املسير الجديد)

للشركة.
للشركة) جديد  مسير  تعيين  تم 
السيد عبد الرزاق الب3كيلي املخ3خي)
رقم) ال3طنية  للبطاقة  الحامل 
A711786)مسير وحيد للشركة،)تبعا)
 CHRISTIAN لقب3ل استقالة املسير)

.GUY CHATAIGNER
باملحكمة) القا 3ني  االيداع  تم 
ي3 ي3) (9 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321،)تحت رقم)115293.
190P

STE ALLOUCH CAR

SARL AU

تف3يت الحصص الشركة

وتعيين مسير

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

25) 3 بر)2323)تم تف3يت الحصص):

تف3يت الحصص):)تف3يت السيدة)

م3منة معروفي حصص الشركة بيما)

السيد) الى  حصة  (1333 قدره) حدد 

محمد عل3ش.

من) الشركة  تدار  (: املسير) تعيين 

طرف السيد صهيب زري3ح ملدة غير)

محدودة.

بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (،2323 ديسمبر) (7 بتاريخ)

رقم) التجاري  السجل  في  (6339

.133579

190Pمكرر

STE ALLOUCH CAR

SARL AU

تف3يت الحصص الشركة 

وتعيين مسير 

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

تف3يت) تم  (،2319 أبريل) (16 بتاريخ)

الحصص):

:)تف3يت السيد) تف3يت الحصص)

محمد عل3ش حصص الشركة بيما)

1333)حصة الى السيدة) حدد قدره)

م3منة معروفي.

من) الشركة  تدار  (: املسير) تعيين 

طرف السيد م3منة معروفي ملدة غير)

محدودة.

بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

في السجل التجاري رقم)133579.

191 P

STE HAMSIPRO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) تم  (،2321 فبراير) (22 بتاريخ)

الق3ا ين االساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد ذات)

املميزات التالية):

واالشغال) الصباغة  (: الهدف)

املتعددة.

م3الي) شارع  ( (: االجتماعي) املقر 
 8 33)رقم شقة) احمد ل3كيلي عمارة)

حسان الرباط.
:)حدد راسمال بما قدره) راسمال)

133.333)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

حم�شي) السيد  طرف  من  محدودة 

عزيز.

بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 151187 رقم) التجاري  السجل  في 

بتاريخ)13)أبريل)2321.

192 P

STE BERMAC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) تم  (،2321 أبريل) (33 بتاريخ)

الق3ا ين االساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد ذات)

املميزات التالية):

والتصدير) االستيراد  (: الهدف)

واالستشارات االدارية.

م3الي) شارع  ( (: االجتماعي) املقر 
 8 33)رقم شقة) احمد ل3كيلي عمارة)

حسان الرباط.
:)حدد راسمال بما قدره) راسمال)

133.333)درهم.
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غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)
ميرزاق) السيد  طرف  من  محدودة 

ابراهيم برك.
بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم السجل) (،2321 ي3 ي3) (2 بتاريخ)

التجاري)152421.
193 P

STE RAYMA MEDICAL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تأسيس شركة

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
وضع) تم  (،2321 ماي) (5 بتاريخ)
الق3ا ين االساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك ال3حيد ذات)

املميزات التالية):
مستحضرات) بيع  (: الهدف)
الشبه) املنتجات  وبيع  التجميل 

الصيدلية.
م3الي) شارع  ( (: االجتماعي) املقر 
 8 33)رقم شقة) احمد ل3كيلي عمارة)

حسان الرباط.
:)حدد راسمال بما قدره) راسمال)

133.333)درهم.
غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)
ازوكاغ) السيدة  طرف  من  محدودة 

سماح.
بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم السجل) (،2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ)

التجاري)152631.
194 P

STE ASTRAL SIGN
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تأسيس شركة

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
وضع) تم  (،2321 مارس) (9 بتاريخ)
الق3ا ين االساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك ال3حيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):)االستشارات االدارية.
م3الي) شارع  ( (: االجتماعي) املقر 
 8 33)رقم شقة) احمد ل3كيلي عمارة)

حسان الرباط.
:)حدد راسمال بما قدره) راسمال)

133.333)درهم.
غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)
محدودة من طرف السيد السلع3�شي)

ياسين.
بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
السجل) (،2321 أبريل) (13 بتاريخ)

التجاري رقم151185.
195 P

 STE EMPEZAR
 CONSTRUCCIONES

 SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 133.333 درهم
املقر االجتماعي : رقم 912 الطابق 

الثاني حي املنزه ح ي م الرباط
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
بتاريخ)6)ماي)2321،)قرر شركاء)شركة)
(،EMPEZAR CONSTRUCCIONES
املحدودة) املسؤولية  ذات   شركة 

ما يلي):
الحصص) تف3يت  على  املصادقة 

االجتماعية على الشكل التالي):
33)حصة في ملكية السيد ب3بكر)

مر�شي لفائدة صف3ان الصعف�شي.
233)حصة في ملكية السيد ب3بكر)
السالم) عبد  السيد  لفائدة  مر�شي 

صالح.
استقالة السيد ب3بكر))مر�شي من)
مهامه كمسير للشركة وتعيين السيدة)
مريم صالح مسيرة للشركة ملدة غير)

محددة.
تعديل الفص3ل)6)و7)من القا 3ن)

االسا�شي للشركة.
املصادقة على الصيغة الجديدة)

للقا 3ن االسا�شي.
باملحكمة) القا 3ني  االيداع  تم 
ي3 ي3) (9 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321،)تحت رقم)115286.
196 P

STE IMTILAK PRO
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
املسجل في الرباط) (،2321 ماي) (23  
وضع) تم  (،2321 ماي) (27 بتاريخ)
ذات) لشركة  االسا�شي  القا 3ن 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد باملميزات التالية):
 STE IMTILAK PRO (: التسمية)

.SARL AU
ز قة االرك) (42 (: املقر االجتماعي)

حي الشيخ املفضل تابريكت سال.
مشغل) مقاول  ظافة،) (: امل3ض3ع)

مطعم والتجارة.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس الفعلي للشركة.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد عبد العزيز سحت3ت.
درهم) (133.333 (: الراسمال)
فئة) من  حصة  (1333 الى) مقسمة 
133)درهم للحصة ال3احدة،)م3زعة)

كما يلي):
(.. سحت3ت) العزيز  عبد  السيد 

1333)حصة.
كتابة) لدى  القا 3ني  االيداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2321 ي3 ي3) (13 بتاريخ)

.36812
197 P

STE LES 2 CHAPEAUX
 SARL

 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
الرباط) في  املسجل  (،2321 أبريل)
وضع) تم  (،2321 ماي) (13 بتاريخ)
ذات) لشركة  االسا�شي  القا 3ن 
مسؤولية محدودة باملميزات التالية):

 STE LES 2 (: التسمية)
. CHAPEAUX  SARL

املقر االجتماعي):)75)شارع محطة)
القطار القديمة تابريكت سال.

امل3ض3ع):)مقهى ومطعم..
من فاتح ينيار الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس الفعلي للشركة.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
السيد محمد عبد الحافظ والسيد)

عبد الكريم اشب3كي.
درهم) (133.333 (: الراسمال)
فئة) من  حصة  (1333 الى) مقسمة 
133)درهم للحصة ال3احدة،)م3زعة)

كما يلي):
(.... الحافظ) عبد  محمد  السيد 

533)حصة.
السيد عبد الكريم اشب3كي...)533 

حصة.
كتابة) لدى  القا 3ني  االيداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2321 ي3 ي3) (13 بتاريخ)

.36772
198 P

STE FA-AB-TRAV
SARL AU

 31 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تاسيس) تم  ( بالرباط) (2321 ماي)
شركة ذات))مسؤولية محدودة ذات)

الشريك ال3حيد باملميزات التالية):
 STE FA-AB-TRAV (: التسمية)

.SARL AU
الهدف):)أعمال البناء.

م3الي) شارع  (: التجاري) العن3ان 
العيب3دي) اقامة  االول  الحسن 

الطابق الرابع الشقة رقم)26)تمارة.
الراسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في))133.333)درهم بقيمة)133)درهم)
للحصة ال3احدة للسيد ف3زي عبد)

الهادي.
تم تعيين السيد ف3زي) (: التسيير)
عبد الهادي كمسير للشركة ملدة غير)

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

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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التجاري) السجل  في  التقييد  تم 
 9 بتاريخ) (133331 بتمارة تحت رقم)

ي3 ي3)2321.
199 P

 STE SJ INCORPORATED PI
 BY FATIMAH AL JARRARI

SARL AU
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد) (،2321 ماي) (13 بتاريخ) ( الرباط)
مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد.
 STE  SJ (: التسمية)
 INCORPORATED PI BY

.FATIMAH AL JARRARI
صناعة) (: االجتماعي) الهدف 

املالبس.
درهم) (33.333 (: راسمال الشركة)
مقسمة الى)333)حصة من فئة)133 

درهم للحصة ال3احدة.
م3زعة بين الشريك ال3حيد على)

الشكل التالي):
فاي جراري)..333)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

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

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 88 العمارة) (: االجتماعي) املقر 
شارع فال ولد عمير اكدال) (19 رقم)

الرباط.
املسير):)فاي جراري.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.152751

200 P

STE LYLI FOOD
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم تاسيس شركة) (،2321 ي3 ي3) (3  
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 
وحيد والتي تحمل الخصائص التالية)

.STE LYLI FOOD(:(التسمية:

.SARL AU(:(الصفة القا 3 ية

التسيير) (: االجتماعي) الهدف 

التجاري،)احداث املعارض واالستيراد)

والتصدير.
رأسمال الشركة):)133.333)درهم)

فئة) من  حصة  (1333 الى) مقسمة 

درهم للحصة ال3احدة م3زعة) (133

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 1333 (.... حيم3د) هشام  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شقة) (58 عمارة) (: املقر االجتماعي)
رقم)A3)ز قة سب3 أكدال الرباط.

املسير):)السيد هشام حيم3د.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.152795

201 P

 STE ELM OUSAIDI PRINT
SARL AU

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

تاسيس) تم  بسال  (2323 ماي) (11   

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد التي تحمل الخصائص)

التالية):

 STE ELM OUSAIDI (: التسمية)

.PRINT SARL AU

مطبعة،) (: االجتماعي) الهدف 

عن) حجرية  مطب3عات  تصميم 

طريق النقش أو من خالل االجراءات)

النم3ذجية وتاجر.
راسمال)):)133.333)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
التجاري) املحل  (: املقر االجتماعي)
بدي3ر) الكائن  املنزل  من  املستخرج 

تابريكت) (7 رقم) املزرعة  حي  النجار 

سال.

املساعدي) مصطفى  (: التسيير)
 1987/31/16 بتاريخ) املزداد 
رقم) ال3طنية  للبطاقة  الحامل 
AB345174الساكن بز قة الزبير بن)

الع3ام رقم)23)بطا ة سال.
التسجيل) تم  (: التجاري) السجل 
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
تحت) (،2321 ي3 ي3) (13 بسال بتاريخ)

رقم)33877،)رقم االيداع)36834.
202 P

 STE SALYAH
 SARL

تاسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)))24 
تاسيس شركة) تم  بسال  (2321 ماي)
تحمل) التي  ذات مسؤولية محدودة 

الخصائص التالية):
.STE SALYAH SARL(:(التسمية

تاجر) ( (: االجتماعي) الهدف 
الجافة) الخضر  أو  الجافة  الف3اكه 
واستيراد) بقالة  محل  بالتقسيط،)

وتصدير.
راسمال)):)133.333)درهم.

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

املقر االجتماعي):)بل3ك)2)عمارة)6 
شقة)6)رزق هللا تابريكت سال.

النصير) م3الي ي3سف  (: التسيير)
الحامل) (1982/32/14 املزداد بتاريخ)
 H423674 رقم) ال3طنية  للبطاقة 
 6 عمارة) رزق هللا  بإقامة  ( الساكن)

شقة)6)تابريكت سال.
التسجيل) تم  (: التجاري) السجل 
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
تحت) (،2321 ي3 ي3) (13 بسال بتاريخ)

رقم)33879،)رقم االيداع)36835.
203 P

STE GHARAT ALLAH
SARL

DENOMINATION
العام) الجمع  قرارات  بمقت�شى 
(،2321 يناير) (12 بتاريخ) االستثنائي 
على) التالية  التغييرات  ادخال  تقرر 

الشركة):

اعالن وفاة السيدة طيف3ر زبيدة)
والسيد الت3ن�شي محمد.

طيف3ر) السيدة  حصص  ت3زيع 
على) محمد  الت3ن�شي  والسيد  زبيدة 
فاصبح) االراثة  رسم  عقد  اساس 
تقسيم حصص الشركة على الشكل)

التالي):
الت3ن�شي عز الدين)383)حصة.

الت3ن�شي مينة)147))حصة.
الت3ن�شي حياة))147)حصة.
الت3ن�شي مريم)147حصة.

الت3ن�شي ريم)67)حصة.
الت3ن�شي  هى)67)حصة.

الت3ن�شي محمد)693)حصة.
الت3ن�شي احمد)179)حصة.

الت3ن�شي))ثريا)4)حصة.
الت3ن�شي رجاء)147)حصة.
بالفريج كميلية)48)حصة.
الت3ن�شي را ية)67)حصة.

الت3ن�شي حمزة)134)حصة.
االجتماعي) القا 3ن  تحيين  تم 
السالفة) املقررات  باعتبار  للشركة 

الذكر.
القا 3ني) االيداع  تم  وبذلك 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

114896)بتاريخ)26)ماي)2321.
204 P

STE HASSOUNI PRO TRANS
SARL

 4 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ي3 ي3)2321،)تم تاسيس شركة ذات)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

بامل3اصفات التالية):
 STE AHSSOUNI (: التسمية)
PRO TRANS SARL،)شركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.
درهم) (133.333 (: الراسمال)
تمن) حصة،) (1333 الى) مقسمة 

الحصة ه3)133)درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

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

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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املقر االجتماعي):)22)شقة رقم)12 

جبل م3�شى اكدال الرباط.

التسيير):)سعيد الحس3ني بطاقة)

 A11613 رقم) ال3طنية  التعريف 

 13 رقم) اليسر  بتجزئة  الساكن 

الصخيرات.

باملحكمة) القا 3ني  االيداع  تم 

السجل) رقم  بالرباط،) التجارية 

التجاري)152773.

205 P

 STE CHEF CHERIT GROUP
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في سال،)

بتاريخ)28)ماي)2321،)قد تم تاسيس)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك ال3حيد.

 STE CHEF CHERIT (: التسمية)

.GROUP SARL AU

االدارة) (: االجتماعي) الهدف 

املخابز) تصنيع منتجات  الصناعية،)

واملعجنات))معكرو ة).

 133.333 (: الشركة) الراسمال 

حصة من) (1333 الى) درهم مقسمة 

فئة)133)درهم للحصة ال3احدة.

مريم) السيدة  ال3حيد  الشريك 

أشريط)1333)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع) (2 رقم) (: االجتماعي) املقر 

م3الي رشيد حصين سال الجديدة.

املسير):)السيدة مريم أشريط.

باملحكمة) القا 3ني  االيداع  تم 

 36814 تحت رقم) االبتدائية بسال،)

السجل) (2321 ي3 ي3) (13 بتاريخ)

التجاري رقم)33897.

206 P

  STE MIRA BY RD
SARL AU

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2321 ماي) (23 في) بالدارالبيضاء)
لشركة) االسا�شي  القا 3ن  وضع  تم 
بالخص3صيات) املسؤولية  محدودة 

التالية):
 STE MIRA BY RD (: التسمية)

.SARL AU
مرس) شارع  (26 (: الرئي�شي) املقر 

السلطان رقم)3)الدارالبيضاء.
تكمن أهداف الشركة) (: امل3ض3ع)

فيما يلي):
والبيع والتجزئة والت3زيع) الشراء)
الداخلي) الديك3ر  مل3اد  بالجملة 
والخارجي واالثاث الداخلي والخارجي)

واملست3ردة واملصنعة محليا.
استيراد أو تصدير أو بيع أو ت3زيع)
الصناعات) من  مادة  أي  تصنيع  أو 

اليدوية.
املدة):)99)سنة.

حدد راسمال الشركة) (: راسمالها)
مخصصة) درهم  (53.333 مبلغ) في 

للسيدة ريان فدوى.
تسير الشركة من قبل) (: التسيير)

السيدة ريان فدوى.
بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط 
 2321 ي3 ي3) (13 في) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)782324.
السجل التجاري رقم)536317.

207 P

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL
 COMPTABILITE CONTENTIEUX AUDITS

TELEDECLARATIONS TELEPAIEMENTS

STE RACSEK
SARL

حل الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بم3جب 
(،2321 مارس) (17 بتاريخ) بالرباط 
RACSEK)شركة) تمت تصفية شركة)
تم) وقد  املحدودة،) املسؤولية  ذات 
تعيين كل من السيد السقاط محمد)
كمسؤولين) سمير  الراشدي  والسيد 

عن تصفية الشركة املذك3رة.

بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
رقم) (،2321 ي3 ي3) (14 في) بالرباط 
التجاري) السجل  (،115399 االيداع)

رقم)138233.
208 P

 STE MURAL IMMO
»MUIM«

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

بم3جب عقد عرفي مؤرخ)11)ماي)
 STE(2321،)تم تاسيس شركة تسمى

.»MURAL IMMO »MUIM
مقسمة) درهم  (13.333 راسمال)
للمساهم) مخصصة  سهم  (133 الى)

ال3حيد جاك3ب ت3ردجمان.
وادارة) وبيع  مشتريات  (: امل3ض3ع)

العقارات.
شارع مهدي بن) (: عن3ان الشركة)
 4 2)رقم) بركة الطابق الثاني املدخل)

ب3رك3ن الدارالبيضاء.
املدير ال3حيد جاك3ب ت3ردجمان.
املركز) في  القا 3ني  االيداع  تم 
الدارالبيضاء) لالستثمار  الجه3ي 

بتاريخ)25)ماي)2321.
209 P

عقد التسيير الحر لبيع 
املحروقات

الحر) التسيير  عقد  بمقت�شى 
(،2321 يناير) (15 بتاريخ) املؤرخ 
رقم) تحت  بالدارالبيضاء) واملسجل 
 C A 5 3 3 8 - R E 5 4 3 6 1 4 5 3 - O R

.4557/2321
بين املالك شركة

.VIVO ENERGY MAROC S.A
 II ز يت) عمارة  االجتماعي  مقرها 
تجزئة الت3فيق طريق الن3اصر سيدي)
 248.433.333 راسمالها) معروف،)
في) (463 السجل التجاري رقم) درهم،)
السيد) العام  املدير  الرئيس  شخص 
ج3رج الكسا در روبير واملسير الحر)
 KESSAB DELIVERY FUELSللشركة

.AND LUBRICANTS SARL

مقرها االجتماعي مجم3ع التقدم)
الثاني) الطابق  (217 املجم3عة)
 133.333 راسمالها) الدارالبيضاء،)
رقم) التجاري  السجل  درهم،)
485383)في شخص ممثلها القا 3ني)

السيدة حليمة كساب.
التسيير) على  االطراف  اتفق 
بطريق) الكائنة  ال3ق3د  ملحطة  الحر 
ال3ق3د) لبيع  (433 رقم) الجديدة 
وتقديم) بالتقسيط  ومشتقاته 
 STATION(الخدمات باملحطة املسماة

.SERVICES LES STRADES
210 P

 STE NUMIDIASYNE PRIVEE
SARL AU

املقر االجتماعي : 1388 حي اوالد زعير 
عين الع3دة تمارة.

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 25 بتاريخ) املنعقد  ( العادي) غير 
ال3حيد) الشريك  قرر  (،2319  3 بر)
الخص3صية«) » 3ميدياسين  لشركة)
 13.333 راسمالها) ش.م.م.ش.و.،)
القا 3ن) ملقتضيات  وطبقا  درهم 

املتعلق بالشركات):
 13.333 رفع راسمال الشركة من)

درهم الى)2.713.333)درهم.
ت3سيع الهدف االجتماعي ليشمل)
:)التعليم الخاص في جميع مست3يات)

التعليم.
على) العام  الجمع  صادق  وقد 
وتم) للشركة،) االسا�شي  القا 3ن 
االيداع القا 3ني باملحكمة االبتدائية)
تحت) (،2321 ي3 ي3) (9 بتمارة بتاريخ)

رقم)5881.
211 P

STE EZAOUI B EXPO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 133.333 درهم

مقرها االجتماعي : دوار تشابت 
الجماعة القروية سيدي ب3طيب 

ميس3ر
تاسيس شركة

محرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2323 أكت3بر) (16 بتاريخ) بميس3ر 
لشركة) االسا�شي  القا 3ن  وضع  تم 
حسب) املسؤولية  محدودة 

الخصائص التالية):
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 STE EZAOUI B EXPO(:(التسمية
.SARL

ف3اكه) مصدر  (: الشركة) نشاط 
املختلفة) واالشغال  والبناء) البحر 

ومتحادث.
ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
سنة تحتسب) (99 (: مدة الشركة)
ابتداء)من تاريخ))تسجيلها في السجل)

التجاري.
تشابت) دوار  (: الشركة) مقر 
ب3طيب) سيدي  القروية  الجماعة 

ميس3ر.
راسمال الشركة):)133.333)درهم)
فئة) من  حصة  (1333 على) مقسمة 
م3زعة على) درهم لكل حصة،) (133

الشكل التالي):
الزاوي احمد).....)753)حصة.

بضري فاطمة).....)253)حصة.
:)تم تعيين السيد الزاوي) التسيير)
احمد مسيرا للشركة ملدة غير محددة.
من) ابتداء) (: السنةالحسابية)
فاتح يناير الى متم ديسمبر م كل سنة)
ماعدا السنة االولى تبتدئ من تاريخ)
متم) مع  وتنتهي  التجاري  التسجيل 

ديسمبر.
تم االيداع ملف الشركة باملحكمة)
تحت) بميس3ر  لب3ملان  االبتدائية 
13) 3 بر) بتاريخ) القا 3ني،) االيداع 

2323،)تحت رقم)2323/381.
الت3قيع

212 P

FIDUTEMA

مكتب االستشارة

مقر):)رقم)136)شارع القاهرة الطابق االول)

شقة رقم)1)ك3ماطراف)1)تمارة

الهاتف):)35.37.64.42.48

الفاكس):)35.37.64.47.64

 STE SERVICE SARAKS DES
 TRAVAUX PUBLICS

SARL AU
مقرها االجتماعي : رقم 136 شارع 
القاهرة الطابق االول شقة رقم 1 

ك3ماطراف 1 تمارة
تاسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
 27)ماي)2321،)قد تم تاسيس شركة

 SREVICE SARAKS DES TRAVAUX
ذات) (، (PUBLICS SARL AU
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
الخصائص) تحمل  والتي  ال3حيد 

التالية):
 STE SERVICE (: التسمية)

 SARAKS DES TRAVAUX

.PUBLICS SARL AU

ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

راسمال الشركة):)23.333)درهم.

في) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 

البناء) وأشغال  املختلفة  االشغال 

وتطهير املياه السائلة.

(.. عبد القادر القاصني) (: الشركاء)

233)حصة.

القاصني) القادر  عبد  (: التسيير)

مسير للشركة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

بالسجل) القا 3ني  االيداع  تم 

بتمارة) التجارية  باملحكمة  التجاري 

رقم) تحت  (،2321 ي3 ي3) (11 بتاريخ)

.133365

213  P

 STE AJGAL MAISON

D'HOTES

.S.N.C
العامة) الجمع  مداولة  ( حسب)

فاتح) بتاريخ  املنعقدة  الطارئ 

 STE AJGAL لشركة) (،2321 ي3 ي3)

تم) (، (MAISON D’HOTES S.N.C

االتفاق على ما يلي)):

تح3يل اجمالي الحصص):)

 833 زوواع) بن  عيس  السيد 

حصة.

السيد علي بن زوواع)333)حصة.

حصة) (333 ا 3ار) يامنة  السيدة 

والسيدة صفية فتاح)333)حصة.

لفائدة السيد مصطفى بن زوواع)

 1733 ه3) الحصص  مجم3ع  حيث 

درهم لكل حصة) (133 حصة بقيمة)

وبسعر اجمالي)173.333)درهم.)

ت3زع حصص الشركة كالتالي):

السيد) لفائدة  حصة  (1733

مصطفى بن زوواع.

حصة لفائدة السيد رشيد) (333

بن زوواع.

تعيين) العام  الجمع  قرر  كما 

السيد عيس بن زوواع كمسير أجير)

للشركة املذك3رة ولفترة غير محددة.

بكتابة) القا 3ني  االيداع  ا جز 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتز يت،)بتاريخ)11)ي3 ي3)2321،)تحت)
التجاري) السجل  (،2321/225 رقم)

رقم)2965.

214 P

 STE VEXORPHIUS

 TRAVAUX
SARL AU

تاسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

بمدينة) ومسجل  (،2321 ماي) (25

تم) (،2321 ماي) (25 بتاريخ) تز يت 

املسؤولية) ذات  شركة  تاسيس 

محددة) وحيد  بشريك  املحدودة 

العناصر كما يلي):

 STE VEXORPHUIS (: التسمية)

.TRAVAUX SARL AU

 155 مراب رقم) (: املقر االجتماعي)

تجزئة)CIFM)تفراوت اقليم تيز يت.

أو) املختلفة  االشغال  (: الغرض)

البناء)لترويج العقاري.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

املسير ياسر ابن املهدي.
133.333)درهم مقسم) (: راسمال)

الى)1333)حصة بما قدره)133)درهم)

لكل حصة م3زعة كما يلي):

 1333 املهدي) ابن  ياسر  السيد 

حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر.

تم االيداع القا 3ني لدى املحكمة)

 224 رقم) تحت  بتز يت  االبتدائية 

السجل) (،2321 ي3 ي3) (11 بتاريخ)

التجاري رقم)4867.

215 P

STE  IDERFAN BATIMENTS
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

ماي) (26 الغير العادي املنعقد بتاريخ)

2321،)ومسجل بمدينة تيز يت بتاريخ)

26)ماي)2321،)قرر الشريك ال3حيد)

 IDERFAN BATIMENTS لشركة)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك ال3حيد.
من) الشركة  الراسمال  زيادة 

66.222.533)درهم الى)66.612.533 

بارض) املساهمة  طريق  عن  درهم 

رقم) العقاري  بصك  مسجل  عارية 

درهم،) (393.333 قيمتها) (24568/31

بقيمة) حصة جديدة  (3933 بانشاء)

درهم لكل للحصة م3زعة كما) (133

يلي):

السيد حامي الحسن)..)666.125 

حصة.

بكتابة) القا 3ني  االيداع  أ جز 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (،2321 ي3 ي3) (9 تيز يت بتاريخ)
التجاري) السجل  (،218/2321 رقم)

رقم)4539.

216 P

STE ALMADENT
SARL

العامة) الجمع  مداولة  ( حسب)

ي3 ي3) (8 بتاريخ) املنعقدة  الطارئ 

 STE  ALMADENT لشركة) (،2321

SARL)،)تم االتفاق على ما يلي)):

بيع)666)حصة والتي كا ت للسيد)

اي3ب مايس كالتالي):

333)حصة لفائدة السيد الحسن)

بن هم3).
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333)حصة لفائدة السيد محمد)

امين بنجل3ن.

حصة،) لكل  درهم  (133 بقيمة)

وبسعر اجمالي)66.633)درهم.

بكتابة) القا 3ني  االيداع  ا جز 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتز يت،)بتاريخ)11)ي3 ي3)2321،)تحت)
التجاري) السجل  (،2321/226 رقم)

رقم)2845.

217 P

STE HAOUZI CAR
SARL AU

CAPITAL : 500.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : N°8 RUE

MOUH AZDAD AL HOUCEIMA

)عقد عرفي حرر بتاربخ) بمقت�شى)

شركة) تاسيس  تم  (،2321 ماي) (21

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

وحيد باملميزات التالية):

 HAOUZI CAR SARL (: التسمية)

.AU

:)شارع م3ح ازداد) املقر االجتماعي)
رقم)8)الحسيمة.

الهدف):)الكراء)السيارات.

املدة):)99)سنة.

درهم) (533.333 (: الراسمال)

قيمة) من  حصة  (5333 الى) مقسم 

133)درهم.

السيد ح3زي) (: ال3حيد) الشريك 

محمد)5333)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير الى)31)ديسمبر.

محمد) ح3زي  السيد  (: االدارة)

االسا�شي)) القا 3ن  في  املسير  يعتبر 

ملدة غير محددة.

5)%)لالحتياط القا 3 ية) (: االرباح)

والباقي للشريك ال3حيد.

لدى) القا 3ني  االيداع  تم  لقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالحسيمة ي3م)26)ماي)2321،)تحت)
رقم)559.

بمثابة مقتطف وبيان

218 P

STE SOGEFICOM

  STE DIAMANT FINE
 SARL

)تم تاسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة في فاس بتاريخ فاتح ي3 ي3)

2321)ذات الخصائص التالية):

  STE DIAMANT FINE(:(التسمية

. SARL
املقر االجتماعي):)متجر)1)رقم)92 

تجزئة رياض الياسمين ك طريق عين)

الشقف فاس.

..BIJOUTIER(الهدف):)صائغ

املدة):)99)سنة.

درهم) (133.333 (: الراسمال)

مقسم الى)1333)حصة من فئة مائة)

درهم.

الشركاء):)

 533 (: اسماعيل) السيد ودغيري 

حصة ب)53.333.33)درهم.

 533 (: ادريس) ) حيفة  السيد)

حصة ب)53.333.33)درهم.
ودغيري) السيد  (: التسيير)

اسماعيل والسيد التحيفة ادريس.
ودغيري) السيد  (: اإلمضاء)

اسماعيل والسيد التحيفة ادريس.

لدى) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  بفاس  التجارية  املحكمة 

2321/2833)بتاريخ)13)ي3 ي3)2321.
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STE SOGEFICOM

STE ULTRA FLUIDE
 SARL

)تم تاسيس شركة ذات املسؤولية)

ماي) (27 بتاريخ) فاس  في  املحدودة 

2321)ذات الخصائص التالية):

   STE ULTRA FLUIDE (: التسمية)

. SARL

السفلي) :الطابق  االجتماعي) املقر 

رياض) تجزئة  الشقف  عين  طريق 

الياسمين القطعة رقم)22)ف فاس.

الهدف):)سباك).

البناء) أشغال  مختلفة  أشغال 

التركيب الكهرباء.

املدة):)99)سنة.

درهم) (133.333 (: الراسمال)

مقسم الى)1333)حصة من فئة))133 

درهم.

الشركاء):

 533 (... محمد) املزدوكي  السيد  (

حصة)..)53.333)درهم.

 533 (... ( ادريس) غدان  السيد  (

حصة)..)53.333)درهم.

املزدوكي محمد) السيد  (: التسيير)

والسيد غدان ادريس.

السيد املزدوكي محمد) (: االمضاء)

والسيد غدان ادريس.

لدى) القا 3ني  االيداع  تم  لقد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

(،2843/2321 رقم) تحت  بفاس 

بتاريخ)14)ي3 ي3)2321.
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STE MEZZO MEZZO
السجل التجاري رقم : 4663 اكادير

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

مسماة) للشركة  (،2321 ماي) (15

ش.م.م.،) (،MEZZO MEZZO
والكائنة) درهم  (683.333 رأسمال)

الثاني) الحسن  شارع  باكادير  مقرها 

السيد) من  كل  طرف  من  املمثلة 

الكائن) (،BOILLARD EMIRIC

 23 شارع) تاف3كت،) فندق  بأكادير،)

الحامل لبطاقة االقامة رقم) غشت،)

 PROTOPAPAS(والسيد(J312655R

اقامة) باكادير  الكائن  (،DIMITRIOS

(،186 عمارة) (،GH28 بل3ك) اسالن،)

املحمدي) الحي  (،25 رقم) شقة 

للشركة،) اثنين  مسيرين  بصفتهما 

تقرر ما يلي):

عقد) على  وامل3افقة  املصادقة 

املسمى) للمطعم  الحر  التسيير 

أسند) والذي  (، (MEZZO MEZZO

 PRESTIGE املسماة) الشركة  الى 

SERVICES AND EVENTS،)ش.م.م.)

والكائن) درهم  (133.333 براسمال)
13،)ز قة) مقرها بالدارالبيضاء،)رقم)
املسجلة املعاريف  (13 رقم) القصر،)

بالدارالبيضاء) التجاري  بالسجل 
تحت رقم)483421،)املمثلة من طرف)
السيدة مريم لعزي،)الحاملة لبطاقة)
 JB471243 رقم) ال3طنية  التعريف 
 THIERRY السيد) وكلت  والتي 
لبطاقة االقامة) الحامل  (BONNAR
مسيرة) بصفتها  (،E313933F رقم)
للشركة السالفة الذكر،)والذي قبل)
املذك3ر) للمطعم  الحر  التسيير  عقد 
التجاري) بالسجل  املسجل  أعاله 
وذلك ملدة) (،4663 باكادير تحت رقم)
ماي) (15 تاريخ) من  تبتدئ  شهر  (12
2321)وتنتهي في تاريخ)14)ماي)2322،)
مع االشارة الى ان عقد التسيير هذا)

غير قابل للتجديد ضمنيا.
للخالصة والبيان
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 STE MANDATRANS
SARL

مقرها االجتماعي : شارع عبد الكريم 
الخطابي اقامة بن م3�شى الك3اش 

طابق 2 فاس
االستثنائي) العام  للجمع  تبعا 
شركة) (،MANDATRANS لشركة)
فاس) في  محدودة  مسؤولية  ذات 
افرز القرارات) (،2321 ماي) (3 بتاريخ)

التالية):)
تح3يل املقر االجتماعي من):)شارع)
عبد الكريم الخطابي اقامة بن م3�شى)

الك3اش طابق)2)فاس.
الى)194)شارع االمل النرجس شقة)
 3333 (،2 تجزئة ال3فاء)طابق) (3 رقم)

فاس.
تعيين مسير جديد للشركة السيد)

الغالي م3يلحة.
استقالة السيدة خديجة امليداوي)

من منصب مسير الشركة.
كتابة) لدى  القا 3ني  االيداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) (2827 رقم) تحت 
رقم) التجاري  السجل  (،2321
رقم) املهنية  الضريبة  (،57381

.14233523
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 STE EL HAK DE
 TRANSPORT DE
 MARCHANDISE

SARL AU
مقرها االجتماعي : محل رقم 39 و41 
تجزئة ال3فاء 4 شارع جدة  رجس 

طريق صفرو فاس
محضر الجمع العام االستثنائي

االستثنائي) العام  للجمع  تبعا 
 EL HAK DE  TRANSPORT(لشركة
DE MARCHANDISE)ش.م.م.ش.و.)
بشريك وحيد في فاس بتاريخ)11)ماي)

2321،)افرزت القرارات التالية):
بادماج) الشركة  راسمال  رفع 
بمقدار) للشركاء) الجاري  الحساب 
درهم أي زيادة راسمال) (3.783.533
من)2.219.533)درهم الى)6.333.333 

درهم.
كتابة) لدى  القا 3ني  االيداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) (2854 رقم) تحت 
2321،)السجل التجاري رقم)59153.
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STE LACIVAC
.S.A

CAPITAL : 2.253.800 DHS
 SIEGE(SOCIAL : ESPACE(DES
 OUDAYAS ANGLE AVENUES

 ANNAKHIL ET MEHDI
BENBARKA

HAY RIAD RABAT
RC(N° : 81131 RABAT

الزيادة في راسمال 
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
ديسمبر) (31 بتاريخ) العادي  الغير 

2319،)تقرر ما يلي):
الزيادة في الراسمال االجتماعي بما)
درهم لرفعه من) (16.335.533 قدره)
 19.435.533 الى) درهم  (3.433.333
سهم) (163.355 باصدار) درهم 
جديدة يجب اكتتابها وتحريرها كلها)
عند االكتتاب وذلك  قدا أو املقاصة)
مع دي3ن سائلة مستحقة الدفع على)

الشركة.

بمبلغ) راسمال  من  التخفيض 

17.181.733)درهم.
بمقت�شى محضر املجلس االداري)

2323)تم التحقيق) 4)ديسمبر) بتاريخ)

من):

راسمال) لزيادة  النهائي  اال جاز 

باملقاصة) درهم  (16.335.533 بمبلغ)

للشركاء) الجاري  الحساب  دي3ن  مع 

رفع) والذي  واملستحقة  السائلة 

الى) درهم  (3.433.333 من) راسمال 

19.435.533)درهم.

وخفض) سهم  (171.817 الغاء)

راسمال الى)2.2583.833)درهم.

النظام) من  (6 املادة) تعديل 

االسا�شي):

بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

2323،)تحت رقم) 33)ديسمبر) بتاريخ)

.139843
للخالصة والبيان

املجلس االداري
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AUXINVEST
SARL

CESSION DE PARTS

 TRANSFORMATION DE LA

FORME JURIDIQUE

 NOMINATION D’UN

NOUVEAU COGERANT

RC : 142331

بمقت�شى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)5 

ي3 ي3)2321)بالهره3رة،)قرر الشريك)

 AUXINVEST لشركة) ال3حيد 

شارع) (15 االجتماعي) مقرها  (SARL

4)أكدال الرباط) األبطال الشقة رقم)

 142331 رقم) تحت  واملسجلة 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بالرباط التعديالت التالية):

التعديل األول):) قل الحصص

تنازل السيد مصطفى صعما عن)

حسام) السيد  لصالح  حصة  (533

خالد الحاج سالم.

الشكل) تح3يل  (: الثاني) التعديل 
القا 3ني

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 AUXINVEST ذات الشريك ال3حيد)
إلى شركة ذات املسؤولية) (SARLAU

.AUXINVEST SARL(املحدودة
التعديل الثالث):)تعيين مسير ثاني)

للشركة
تعيين السيد حسام خالد الحاج)
سالم كمسير ثاني للشركة ملدة غير)

محدودة.
اإلمضاء):)تسند مهمة الت3قيع مع)
املؤسسات) وجميع  البنكية  ال3كالة 
ال3حيد) الت3قيع  خالل  من  املالية 
السيد) أو  صعما  مصطفى  للسيد 

حسام خالد الحاج سالم.
اإليداع) تم  (: التجاري) السجل 
السجل) مصلحة  لدى  القا 3ني 
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط)
ي3 ي3) (15 بتاريخ) (115477 تحت رقم)

.2321
من أجل االستخالص والبيان
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ALATRAV شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك ال3حيد

املقر االجتماعي : زاوية 115، ز قة 
معم3رة و55، ز قة محمد العمراوي

مكتب رقم 13،القنيطرة
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 ALATRAV االستثنائي لشركاء)شركة)
املنعقد بالقنيطرة بتاريخ) ش.ذ.م.م،)

33) 3فمبر)2323،)تقرر ما يلي):
الحصص) بيع  على  املصادقة 
املصادقة) تمت  حيث  (: االجتماعية)
من) اجتماعية  حصة  (833 بيع) على 
لفائدة) الحميد  عبد  الدباغ  السيد 

السيد الصقلي مالك.
تح3يل مقر الشركة):

تح3يل مقر الشركة من العن3ان)
(،93 رقم) باملهدية،) الكائن  القديم 
شقة) معم3رة،) ز قة  عمرية،) تجزئة 
زاوية) (: الجديد) العن3ان  إلى  (،2 رقم)
115،)ز قة معم3رة و55،)ز قة محمد)

العمراوي،)مكتب رقم)13،القنيطرة.

جديدين) نشاطين  إضافة 

للم3ض3ع االجتماعي):

أشغال مختلفة أو بناء.

)م3اد) التصدير) (- واالستيراد)

وأدوات األوراش).

الزيادة في رأسمال الشركة):

ب) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

من) لرفعه  درهم،) (1.193.333

 1.293.333 إلى) درهم  (133.333

درهم،)وذلك بإصدار)11.933)حصة)

اجتماعية بقيمة)133)درهم لل3احدة.

11.933)حصة اجتماعية جديدة)

املجم3ع) مالك،) الصقلي  للسيدة 

12.933)حصة اجتماعية.

تخفيض رأسمال الشركة):

ب) الشركة  رأسمال  تخفيض 

من) لتقليصه  درهم،) (293.333

 1.333.333 إلى) درهم  (1.293.333

درهم الستيعاب الخسائر.

7 (،6 (،4 (،2 الفص3ل)  تعديل 

)و16)من النظام األسا�شي.

األسا�شي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

لهذا) القا 3ني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  املحضر 

(،2321 أبريل) (6 بتاريخ) بالقنيطرة،)

بملف) (2321/2383 رقم) تحت 

السجل التجاري رقم)34511.
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ECO-SANTE شركة
ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : العمارة F، محل 
رقم 3، الطابق األر�شي، عملية 

القدس 2، حي الحدائق، شارع 

محمد الخامس، القنيطرة

ECO- تبعا لعقد تأسيس شركة)

ماي) (24 بتاريخ) ش.ذ.م.م  (SANTE

ذات) شركة  تأسيس  تقرر  (،2321

هي) مميزاتها  املحدودة  املسؤولية 

كالتالي):

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
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ECO-SANTE(:(التسمية
بيع املنتجات) (: امل3ض3ع الرئي�شي)

الشبه صيدال ية.
(،F العمارة) (: االجتماعي) املقر 
محل رقم)3،)الطابق األر�شي،)عملية)
القدس)2،)حي الحدائق،)شارع محمد)

الخامس،)القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم،) (133.333 مبلغ) في  الشركة 
حصةاجتماعية) (1333 إلى) مقسمة 

من فئة)133)درهم لل3احدة):
الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي):
مغلق،) ممر  (- (16 علي،) القرفة 
القنيطرة،) الصديق،) أب3بكر  ز قة 

253)حصة اجتماعية.
 24 تجزئة) الرحيم،) عبد  ي3سفي 
هكتار،)قطاع)1،)العمارة)17،)الشقة)

9،)تمارة،)253)حصة اجتماعية.
الحدادة) تجزئة  أ 3ار،) القرفة 
حصة) (253 القنيطرة،) (،2784 رقم)

اجتماعية.
مغلق،) ممر  (- (16 أمينة،) القرفة 
بقعة) الصديق،) أب3بكر  ز قة 

القنيطرة،)253)حصة اجتماعية.
املجم3ع):)1333)حصة.

اإلدارة):)السيد ي3سفي عبد الرحيم،)
ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X111188(رقم
وقد تم اإليداع القا 3ني لق3ا ين)
االبتدائية) باملحكمة  الشركة 
(،2321 ي3 ي3) (2 بتاريخ) بالقنيطرة،)
السجل) بملف  (3227 رقم) تحت 

التجاري رقم)63839.
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ARBRE D’OR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 533.333 درهم

مقرها االجتماعي : شارع املهدي
بن بركة مركز امل3غر للتس3ق 

س3ي�شي الرباط
للجمعية) عرفي  محضر  على  بناء)
في املؤرخة  االستثنائية  العم3مية 

 ARBRE لشركة) (2323 ي3 ي3) (3
ذات رأسمال) ش.م.م،) (D’OR SARL
533.333)درهم،)قرر الشركاء)ما يلي):
املال) رأس  زيادة  على  امل3افقة 
بالحساب) املساهمة  طريق  الشركة 
بمبلغ إجمالي قدره) الجاري للشركاء)
 13.333 درهم ليرتفع من) (493.333
درهم من خالل) (533.333 درهم إلى)
 133 بقيمة) للحصة  (4.933 إنشاء)

درهم لل3احدة م3زعة بين):
 2.453 ب) حسن  اوبان  السيد 

حصة.
 2.453 ب) مروان  اوبان  السيد 

حصة.
رأسمال) سيرتفع  لذلك،) و تيجة 
إلى) درهم  (13.333 من) الشركة 

533.333)درهم.
املحكمة) في  القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط ي3م)15)ي3 ي3)2321 

تحت الرقم)5973.
الستخراج وذكر

املسير
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SONAF LOGISTIQUE
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 533.333 درهم
مقرها االجتماعي : 6، شارع دايت 
ع3ا الطابق الرابع شقة 16، أكدال

الرباط
للجمعية) عرفي  محضر  على  بناء)
في) املؤرخة  االستثنائية  العم3مية 
 SONAF لشركة) (2321 ي3 ي3) (3
 LOGISTIQUE SARLAU
رأسمال) ذات  ش.ذ.م.م.ش.و،)
الشريك) قرر  درهم،) (533.333

ال3حيد ما يلي):
رأسمال) رفع  على  املصادقة 
املساهمة) طريق  عن  الشركة 
ال3حيد) للشريك  الجاري  بالحساب 
درهما) (433.333 بمبلغ إجمالي قدره)
إلى) درهم  (133.333 من) ليرتفع 
إنشاء) خالل  من  درهم  (533.333
درهم) (133 بقيمة) للحصة  (4.333
بنشقرون) السيد  (: لصالح) لل3احدة 

احمد.

رأسمال) سيرتفع  لذلك،) و تيجة 

إلى) درهم  (133.333 من) الشركة 

533.333)درهم.

املحكمة) في  القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط ي3م)15)ي3 ي3)2321 

تحت الرقم)5971.
الستخراج وذكر

املسير
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AXE MED MAROC

SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 133.333 درهم

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

تأسيس) تم  بتمارة،) (2321 ماي) (18

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات التالية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

AXE MED MAROC

تجزئة غن3 رقم) (: املقر االجتماعي)

22)تمارة.

ل3ازم) أو  ملحقات  تاجر  (: الهدف)

يق3م) وسيط  أو  تاجر  للصيدلية،)

باالستيراد والتصدير،)تاجر.

مبلغ) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 1333 درهم مقسمة على) (133.333

ال3احدة) الحصة  قيمة  حصة،)

اعمر) السيد  يمتلكها  درهم،) (133

الشلحاوي.

في) محددة  الشركة  مدة  (: املدة)

99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.

السيد) الشركة،) يسير  (: التسيير)

اعمر الشلحاوي.

سجلت الشركة بالسجل التجاري)

تحت بتمارة  االبتدائية   للمحكمة 

رقم):)133287.
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EUROPE SURFACE
تف3يت حصص

استقالة املسير ال3حيد
تعيين املسير ال3حيد الجديد

تح3يل الشركة إلى شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

حصص) تف3يت  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ)19)يناير)2321)ف3تت الشركة)

والسادة مارتناج إرفي) (LEONARDIS

بيير ج3ستان ومارتناج ماكسيم بيير)

حصة لفائدة غ3ديت) (1333 ها ري)

ك3دان يان  يك3ال فل3ران على الشكل)

اآلتي):

 LEONARDIS - شركة) ف3تت 

ك3دان) غ3 ديت  لفائدة  حصة  (633

يان  يك3ال فل3ران.

بيير) إرفي  مارتناج  السيد  ف3ت 

ج3ستان)233)حصة لفائدة غ3 ديت)

ك3دان يان  يك3ال فل3ران.

ف3ت السيد مارتناج ماكسيم بيير)

غ3 ديت) لفائدة  حصة  (233 ها ري)

ك3دان يان  يك3ال فل3ران.

العام) بالجمع  الشركاء) صادق 

 2321 يناير) (19 بتاريخ) االستثنائي 

على ما يلي):

لفائدة) حصة  (1333 تف3يت)

غ3 ديت ك3دان يان  يك3ال فل3ران.

السيد) ال3حيد  املسير  استقالة 

فليب ماري ألبير م3ريس فليشر من)

مهامه.

الجديد) ال3حيد  املسير  تعيين 

يان  يك3ال) ك3دان  غ3 ديت  السيد 

فل3ران.

ذات) شركة  إلى  الشركة  تح3يل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املصادقة على الق3ا ين األساسية)

الجديدة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2321 أبريل) (9 في) البيضاء) بالدار 

تحت رقم)774363.
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13325 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

IMIRDAJ
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق3ا ين) أ جزت  (2321 يناير) (26
الخصائص) ذات  لشركة  األساسية 

التالية):
IMIRDAJ(:(االسم

ذات) شركة  (: الشركة)  3ع 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

امل3ض3ع):)وكالة عقارية.
املقر االجتماعي):)ز قة آيت عادل،)
درب) (،7 رقم) متجر  املسجد،) إقامة 

ل3بيال،)الدار البيضاء.
في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)
 133 إلى) مقسمة  درهم  (13.333
لل3احدة) درهم  (133 بقيمة) حصة 
مكتتبة  قدا بالكامل للشريك ال3حيد)

السيدة سل3ى صاقل.
سل3ى) السيدة  عينت  (: التسيير)
صاقل كمسيرة وحيدة للشركة ملدة)

غير محدودة.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالدار البيضاء)بتاريخ)8)مارس)2321 

تحت رقم)768745.
سجلت الشركة بالسجل التجاري)

تحت رقم)493551.
232 P

 FONDAMENTAL
IMMOBILIER

SARLAU
التأسيس

 8 في) بم3جب عقد خاص مؤرخ 
تم) البيضاء،) بالدار  (2321 ي3 ي3)
النظام األسا�شي لشركة ذات) إنشاء)
تتمثل) والتي  محدودة،) مسؤولية 

خصائصها الرئيسية فيما يلي):
 FONDAMENTAL(:(اسم الشركة

IMMOBILIER SARLAU
أهداف الشركة):)أهداف الشركة)

في كل من املغرب والخارج):
وتجزئة) العقاري  اإلنعاش 

األرا�شي.

إنشاء)وحيازة وشراء)وبناء)وتشييد)

جميع))العقارات،)س3اء)كا ت مبنية أو)

غير مبنية،)بأي وسيلة.

العامة) املقاوالت  أعمال  جميع 

العامة والخاصة) واإلنشاءات  للبناء)

واملد ية.

س3اء) استغالل جميع العقارات،)

وسيلة،) بأي  ال،) أم  مبنية  كا ت 

التي) التأجير،) طريق  عن  وال سيما 

طريق) عن  الشركة  (- ستمتلكها)

أو) االستح3اذ أو املساهمة أو البناء)

غير ذلك.

شكل) على  وبيعها  املباني  تشييد 

كتل أو شقة أو فيال لهذه املباني.

االستح3اذ على حصة عن طريق)

االستح3اذ أو االكتتاب أو أي وسيلة)

لها) التي  الشركات  جميع  في  أخرى،)

م3ض3ع مرتبط بشكل مباشر أو غير)

مباشر باملعامالت املذك3رة أعاله.

املعامالت) جميع  عامة،) وبصفة 
تك3ن) قد  التي  العقارية  أو  املنق3لة 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

أن) املحتمل  من  أو  امل3ض3ع  بهذا 

تسهل تحقيقه أو تط3يره.

26،)شارع مرس) (: املقر االجتماعي)

(،3 الشقة) (،1 الطابق) السلطان،)

الدار البيضاء.

املدة):)99)عاما.
يبلغ رأسمال الشركة) (: رأس املال)

إلى) مقسمة  وهي  درهم  (133.333

درهم) (133 بقيمة) سهم  (1333

مكتتبة بالكامل ومخصصة) للسهم،)

للشركاء)بما يتناسب مع مساهماتهم،)

وهي):

السيد فؤاد خطاط بحد أق�شى)

533)سهم.

 533 السيد مصطفى غالب حتى)

سهم.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل عام.

الشركة) تسيير  سيتم  (: اإلدارة)

لفترة غير محدودة وبصالحيات أوسع)

من خالل):

مغربي) خطاط،) فؤاد  السيد 

(،1972 ماي) (13 م3اليد) الجنسية،)

.CNI N° BK89421

مغربي) غالب،) مصطفى  السيد 

(،1982 الجنسية،)ولد في فاتح أبريل)

.CNI N° BL43299

بالت3قيعين) الشركة  ستلتزم 

خطاط) فؤاد  للسيد  املشتركين 

والسيد مصطفى غالب.

األرباح) تخصيص  يمكن  (: الربح)

القا 3ني،) الخصم  بعد  الصافية،)

لتك3ين صندوق احتياطي أو أكثر من)

الصناديق االحتياطية غير العادية.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

14)ي3 ي3) التجارية بالدار البيضاء)في)

ورقم) (782449 رقم) تحت  (2321

السجل التجاري)536779.

233 P

STE KHY BAT
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (2321 ي3 ي3) (4 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة بامل3اصفات التالية):

STE KHY BAT SARL AU

 11 شارع) (75 (: االجتماعي) املقر 

يناير الطابق األول الشقة)169)الدار)

البيضاء.

اإلنعاش) (: االجتماعي) الهدف 

معامالت) بجميع  والقيام  العقاري 

البناء)املختلفة.

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

ال3حيد.

الرأسمال):)133.333)درهم.

املل3ك) حب  السيد  (: الحصص)

صفري3ي أحمد)1333)حصة.

السيد حب) تعيين  تم  (: التسيير)

الحامل) أحمد  صفري3ي  املل3ك 

 BE784182 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

للدار) التجارية  باملحكمة  القا 3ني 

البيضاء)بتاريخ)15)ي3 ي3)2321)تحت)

782638)والسجل التجاري رقم) رقم)

.536937
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STE RIAD MOSAYA
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (2321 مارس) (24 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة بامل3اصفات التالية):

STE RIAD MOSAYA SARL

 9 ز قة) (32 رقم) (: املقر االجتماعي)

ك3دية بن مسيك الدار البيضاء.

اإلنعاش) (: االجتماعي) الهدف 

معامالت) بجميع  والقيام  العقاري 

البناء)املختلفة.

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الرأسمال):)133.333)درهم.

الحصص):

السيد يحيى سبيل)533)حصة.

السيد ياسين مخلص)533)حصة.

تم تعيين السيد يحيى) (: التسيير)

سبيل الحامل للبطاقة ال3طنية رقم)

والسيد ياسين مخلص) (BK395581

رقم) ال3طنية  للبطاقة  الحامل 

ملدة) للشركة  مسيران  (BH628377

غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

للدار) التجارية  باملحكمة  القا 3ني 

البيضاء)بتاريخ)11)ي3 ي3)2321)تحت)

782243)والسجل التجاري رقم) رقم)

.536531
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عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13326

HOME FEELING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 133.333 درهم

مقرها االجتماعي : 13، ز قة أب3 عالء

الزهار، حي املستشفيات

 الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)في)26)ماي)2321)تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص اآلتية):

HOME FEELING(:(التسمية

الهدف):)البيع،)الشراء،)التصدير)

النشر،) التمثيل،) واالستيراد،)

اإليداع،)التجارة.

العمليات) وعامة  عامة  وبصفة 

الصناعية،) السياحية،) التجارية،)

العقارية) وغير  العقارية،) املالية،)

غير) أو  مباشرة  بصفة  املختلفة 

مباشرة باألنشطة املشار إليها أعاله.

أب3) ز قة  (،13 (: االجتماعي) املقر 

عالء)الزهار،)حي املستشفيات،)الدار)

البيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

درهم) (133.333 (: الرأسمال)

مقسم إلى)1333)حصة من فئة)133 

درهم.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 إلى) يناير  فاتح 

سنة.
بمقت�شى الفصل)33)من القا 3ن)

السيد) تعيين  تم  للشركة  األسا�شي 

بنيس) والسيد  محسن  حجيج 

محمد فؤاد والسيدة احجيج م3 ية)

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

والتسجيل) القا 3ني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة))التجارية)

 2321 ي3 ي3) (7 ي3م) البيضاء) بالدار 

تحت رقم)781399)و535779.
بيان مختصر

236 P

SOCISRAA IMMOBILIER

SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (2321 أبريل) (29 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة بامل3اصفات التالية):

 STE SOCISRAA IMMOBILIER

SARL

13)شارع محمد) (: املقر االجتماعي)

 3 الطابق) اليسر  تجزئة  الخامس 

يسار برشيد.

اإلنعاش) (: االجتماعي) الهدف 

العقاري.

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

درهم) (133.333 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسمة 

133)درهم لل3احدة.

 TAY السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  (FOUAD

محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

القا 3ني باملحكمة االبتدائية ببرشيد)

 578 تحت رقم) (2321 ماي) (5 بتاريخ)

والسجل التجاري رقم)15121.

237 P

Cabinet(Setting-Up-Business.com

مكتب استشاري في االستثمار

J SPA

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

القا 3ن) وضع  تم  (،2321 ماي) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة لها الخصائص التالية):

J SPA(:(التسمية

استغالل) (: االجتماعي) الهدف 

الخاصة) واملنتجعات  الصال3 ات 

بالحالقة والتجميل والتدليك،)القيام)

بجميع عمليات االستيراد والتصدير)

والت3زيع والبيع مل3اد ومستحضرات)

ال3طنية) املاركات  تمثيل  (- التجميل)

والعاملية العاملة في هذه القطاعات)

في) االستشارات  وتقديم  التك3ين  (-

والقيام) الذكر  السالفة  القطاعات 

بها من مساهمات) بجميع ما يرتبط 

وعمليات مالية وصناعية وتجارية.

مقر) ي3جد  (: االجتماعي) املقر 

 135RESIDENCE في) الشركة 

 PRIMA OFFICE ETAGE 3

 APPT16 ANGLE BD MUSTAPHA

 MAANI ET BD 11 JANVIER

.CASABLANCA

املدة):)تك3ن مدة الشركة)99)سنة)

في) الشركة  تقييد  تاريخ  من  ابتداء)

السجل التجاري.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

مقسمة) درهم  (133.333 مبلغ) في 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1333 إلى)

للحصة،)مرقمة من)1)إلى)1333.

بتسيير) تق3م  (: الشركة) إدارة 

ملدة) غياتي  جهان  السيدة  الشركة 

غير محددة.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تقييد)

الشركة في السجل التجاري.

السجل) في  الشركة  تقييد  تم 

بتاريخ) التجاري ملدينة الدار البيضاء)

 535947 تحت رقم) (2321 ي3 ي3) (8

مرجع رقم)21391.
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C.H.COM SARL

 Société de tenue et surveillance en

comptabilité des entreprises

Rue 22 n° 29 QN SIDI KACEM

Tél. : 35.37.59.41.63

IF 33743187 - TP 21632623

RC 24731 - CNSS 6227232

STE ARBAJ RAB TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها االجتماعي : شارع 

وزان جماعة حد ك3رت إقليم سيدي 

قاسم
رقم التقييد في السجل التجاري : 

629

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

 STE متب3عة) الشركة  تسمية 

ARBAJ RAB TRANS

:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

األشخاص.

شارع) (: االجتماعي) مقرها  عن3ان 

وزان جماعة حد ك3رت إقليم سيدي)

قاسم.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 133.333 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):

السيد حميد بر 3�شي)533)حصة)

بقيمة)1.333)درهم للحصة.

533)حصة) السيد رشيد بر 3�شي)

بقيمة)1.333)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه) بر 3�شي  حميد  السيد 

شارع وزان جماعة حد ك3رت)16353 

حد ك3رت.

السيد رشيد بر 3�شي عن3ا ه شارع)

16353)حد) وزان جماعة حد ك3رت)

ك3رت.



13327 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة):

عن3ا ه) بر 3�شي  حميد  السيد 

شارع وزان جماعة حد ك3رت)16353 

حد ك3رت.

عن3ا ه) بر 3�شي  رشيد  السيد 

شارع وزان جماعة حد ك3رت)16353 

حد ك3رت.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

بتاريخ بلقصيري  بمشرع   االبتدائية 

2)ي3 ي3)2321)تحت رقم)2321/97.
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C.H.COM SARL

 Société de tenue et surveillance en

comptabilité des entreprises

Rue 22 n° 29 QN SIDI KACEM

Tél. : 35.37.59.41.63

IF 33743187 - TP 21632623

RC 24731 - CNSS 6227232

STE ALU.PLATRE.UNI
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها االجتماعي : ز قة 7 

إقامة ياسين مكتب رقم 9

سيدي قاسم
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28889

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) إعداد  تم  (2323 مارس) (3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

ALU.PLATRE.UNI SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)

 جارة األملني3م.

مقاول األشغال مختلفة.

 7 ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
سيدي   9 رقم) مكتب  ياسين  إقامة 

قاسم.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 133.333 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):
 1333 املحج3ب) العلي3ي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد العلي3ي املحج3ب عن3ا ه)
الطالب) بئر  اخليل  بن  اوالد  دوار 

16333)سيدي قاسم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة):
السيد العلي3ي املحج3ب عن3ا ه)
الطالب) بئر  اخليل  بن  اوالد  دوار 

16333)سيدي قاسم.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بتاريخ قاسم  بسيدي   االبتدائية 
7)ي3 ي3)2321)تحت رقم)2321/157.
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C.H.COM SARL
 Société de tenue et surveillance en

comptabilité des entreprises
Rue 22 n° 29 QN SIDI KACEM

Tél. : 35.37.59.41.63
IF 33743187 - TP 21632623
RC 24731 - CNSS 6227232

STE ACCESSOIR AUTO SK
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها االجتماعي : حي 
الصناعي رقم 81 سيدي قاسم

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27933

اعالن متعدد القرارات
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 ي3 ي3) (13 املؤرخ في)

القرارات التالية):
قرار رقم)1 :

تف3يت) (: الذي ينص على ما يلي)
 533 الرحيم) عبد  اليزيدي  حصص 
سعيد) إلى  حصة  (1333 من) حصة 

املشرافي)1333)حصة.

قرار رقم)2 :

تح3يل) (: يلي) الذي ينص على ما 

ذات) شركة  إلى  القا 3ني  الشكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

قرار رقم)3 :

تعيين) (: يلي) ما  على  ينص  الذي 

سعيد املشرافي مسيرا جديدا للشركة)

بدل اليزيدي عبد الرحيم.

قرار رقم)4 :

تح3يل) (: يلي) الذي ينص على ما 

مقر الشركة في  فس الحي الصناعي)

من رقم)81)إلى)55/3.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية):

على ينص  الذي  (: (1 رقم)  بند 

ما يلي):)تحيين القا 3ن األسا�شي.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

بتاريخ قاسم  بسيدي   االبتدائية 

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) فاتح 

.2321/148

241 P

AL BASSRAOUI
SARL

في) حرر  استثنائي  قرار  بمقت�شى 

سال)31/36/2321)قرر شركاء)شركة)

AL BASSRAOUI)ش.م.م ما يلي):)

تصفية نهائية.)

السيد)) للشركة  املصفي  تعيين 

مكان) وكذا  الهدوني  عبد الخالق 

 27 التصفية في شارع التضامن رقم)

حي ال3حدة سال.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم)36837)في13/36/2321.

242 P

YOUR TIME LOGISTICS
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بم3جب 

18)ماي)2321)تم تأسيس شركة ذات)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

بامل3اصفات التالية):

 YOUR TIME (: التسمية)
LOGISTICS

:) قل البضائع) الهدف االجتماعي)
لحساب الغير.

حي الدالية رقم) (: املقر االجتماعي)
463)تيفلت.

املدة):)99)سنة من تاريخ التأسيس.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)133.333)درهم مقسمة إلى)1333 
درهم) (133 من) اجتماعية  حصة 

للحصة االجتماعية.
السيد سفيان اجبار)1333)حصة)

اجتماعية.
تسيير الشركة):)عين السيد الحاج)
جميع) مع  للشركة  مسيرا  ب3مهراز 

الصالحيات.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)
تحت رقم)931)بتاريخ)2)ي3 ي3)2321.

للنسخ والبيان
ال3كيل

243 P

REALITY EXPERT
Société à Responsabilité Limitée

Capital : 100.00 MAD
 Siège(Social : 7 Rue(Sebta

Résidence(Rami(Bureau(N° 8
 CASABLANCA

 RC(CASABLANCA : 250971
بم3جب تداوالت قرارات الشريك)
ال3حيد في))الشركة))بتاريخ)15)مارس)

2321،)تم تقرير ما يلي):
قب3ل التف3يتات التالية):

من) املمتلكة  حصص  (5 تف3يت)
فيليب) سعد  فريدريك  السيد  قبل 
لصالح) (REALITY EXPERT شركة)

السيد مصطفى الع3ادي.
من) املمتلكة  حصص  (5 تف3يت)
فيليب) سعد  فريدريك  السيد  قبل 
لصالح) (REALITY EXPERT شركة)

السيد أمير الل3ش.
مصطفى) السيد  على  امل3افقة 
الل3ش) أمير  والسيد  الع3ادي 

كشريكين جديدين للشركة.



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13328

سعد) فريدريك  السيد  استقالة 

فيليب من مهامه كمسير للشركة.

تعيين بصفة مسيرين مشاركين في)

إدارة الشركة ل):

السيد مصطفى الع3ادي،)املزداد)

القاطن ب) (،1967 أكت3بر) (4 بتاريخ)

 92123Henri Ginoux شارع) (59

ج3از) وحامل  فرنسا  (Montrouge

.17CK38239(السفر رقم

املزداد،) الل3ش  أمير  السيد 

القاطن ب) (،1967 أكت3بر) (4 بتاريخ)

ت3رز،) (37133 أمستردام،) شارع  (53

رقم) السفر  ج3از  وحامل  فرنسا 

.13CY21391

إعادة صياغة القا 3ن األسا�شي.

للمحاضر) القا 3ني  اإليداع  تم 

ضبط) بكتابة  أعاله،) إليها  املشار 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (،2321 مارس) (33 بتاريخ)

.772514
من أجل اإلشعار
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ANOUZAL
SARL

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

تح3يل) وعقد  (،2321 يناير) (14

 Acte d’apport والخص3م) األص3ل 

املحرر بتاريخ)14)يناير)2321،)وتقرير)

 Commissariat الحسابات) مدقق 

 Art املادة) وحسب  (،aux apports

161ter - I du CGI)من القا 3ن العام)

للضرائب والقا 3ن املنظم للشركات)

35- رقم) املحدودة  املسؤولية  ذات 

96)والتعديالت التي أقيمت عليه،)تم)

 ANOUZAL SARL تأسيس الشركة)

بالخصائص التالية):

ANOUZAL SARL(:(التسمية

الرأسمال االجتماعي):)2.464.333 

حصة) (24.643 على) مقسمة  درهم 

درهم للحصة ال3احدة،) (133 بقيمة)

كامل) بشكل  ومحررة  مكتتبة 

 apport en ب3اسطة مساهمة عينية)

والخص3م) األص3ل  بتح3يل  (nature

خاضعين) كأشخاص  الشخصية،)
شركة) إلى  الدخل  على  للضريبة 
الشركات) على  للضريبة  خاضعة 
 ANOUZAL SARL الشركة) باسم 
من القا 3ن) (161ter I طبقا للفصل)

العام للضرائب.
مقسم) االجتماعي  الرأسمال 

كالتالي):
 3923 إبراهيم) أوزال  السيد 

حصة.
السيد أوزال حسن)3923)حصة.
السيد أوزال محماد)3923)حصة.

 3923 الحسين) أوزال  السيد 
حصة.

السيد أوزال لحسن)3923)حصة.
 1963 خديجة) أوزال  السيدة 

حصة.
السيدة أيت وكريم خديجة)3383 

حصة.
شارع) (52-53 (: االجتماعي) املقر 
الدار) الحسني،) الحي  أفغنستان،)

البيضاء.
الهدف االجتماعي للشركة):

استغالل مخبزة ومحل حل3يات.
بيع) ومحل  مقهى  استغالل 

املثلجات.
األنشطة) وتسيير  استغالل 

املتعلقة باملأك3الت.
بتنظيم) الخاصة  األجهزة  كراء)

الحفالت.
بجميع) القيام  عامة،) وبصفة 
أو) مباشر  هدف  لها  التي  العمليات 

غير مباشر بهدف الشركة.
تم تعيين السيد أوزال) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  إبراهيم 

محدودة.
99)سنة من تاريخ تسجيل) (: املدة)

الشركة بالسجل التجاري.
السنة املالية):)تبدأ من فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.
بالسجل) القا 3ني  اإليداع  تم 
ملدينة) التجارية  للمحكمة  التجاري 
فبراير) (23 بتاريخ) البيضاء،) الدار 

2321)تحت رقم)491671.
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NASAMA CAR
SARL

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
2321)تم تأسيس شركة) فاتح فبراير)
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):
NASAMA CAR SARL(:(التسمية
 ،1153 رقم   : االجتماعي  املقر 
يعق3ب  الفتح،  حي  األر�شي  الطابق 

املنص3ر، الرباط.
الهدف : 

بيع السيارات املستعملة.
الشراء، البيع واملتاجرة في جميع 

ل3ازم السيارات.
كراء السيارات بدون سائق.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التي لها هدف مباشر أو غير مباشر 

بهدف الشركة.
 133.333  : االجتماعي  الرأسمال 
حصة) (1333 على) مقسمة  درهم 
درهم للحصة ال3احدة،) (133 بقيمة)

مكتتبة وم3زعة كالتالي):
السيد محسن أبيد)218)حصة.

السيد عبد اإلله أبيد)218)حصة.
 218 أبيد) الستار  عبد  السيد 

حصة.
السيدة أسماء)أبيد)139)حصة.
السيدة سكينة أبيد)139)حصة.

 128 حبيبة  اصري) السيدة 
حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد محسن)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  أبيد 

محدودة.
ال3حيد) بالت3قيع  الشركة  تلتزم 

للسيد محسن أبيد.
99)سنة من تاريخ تسجيل) (: املدة)

الشركة بالسجل التجاري.
السنة املالية):)تبدأ من فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
ملدينة) التجارية  للمحكمة  التجاري 
التحليلي) الرقم  تحت  الرباط 

.151425
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KRONOMETAL
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2321 يناير) (8
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):
 KRONOMETAL (: التسمية)

SARL
 DES ز قة) (،6 (: االجتماعي) املقر 
RHODES)حي املستشفيات،)الطابق)

الثاني،)شقة رقم)3،)الدار البيضاء.
الهدف):)

بيع،)شراء)واستيراد امل3اد املعد ية)
الصلبة،)مع تقديم عدة خيارات مثل)
املقاوم) والف3الد  الف3الد،) الحديد،)

للصدأ بكل أ 3اعه.
املعد ية) املنت3جات  في  املتاجرة 

املخصصة للبناء)والصناعة.
املخصص) األليميني3م  استيراد 
واملعدات) األليميني3م  لنجارة 
التكميلية،)والقيام بأشغال الحدادة)

مع ال3ضع والتركيب.
م3اد) في  واملتاجرة  البيع  الشراء،)

البناء.
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
التي لها هدف مباشر أو غير مباشر)

بهدف الشركة.
الرأسمال االجتماعي):)1.333.333 
حصة) (13.333 على) مقسمة  درهم 
درهم للحصة ال3احدة،) (133 بقيمة)

مكتتبة وم3زعة كالتالي):
 1333 السيد ساجد محمد أمين)

حصة.
 9333 ملريس) نعيمة  السيدة 

حصة.
التسيير):)تم تعيين السيدة نعيمة)
ساجد) أمين  محمد  والسيد  ملريس 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
ال3حيد) بالت3قيع  تلتزم  الشركة 
الت3قيع) أو  ملريس،) نعيمة  للسيدة 
ملريس) نعيمة  للسيدة  املشترك 

والسيد محمد أمين ساجد.
99)سنة من تاريخ تسجيل) (: املدة)

الشركة بالسجل التجاري.
السنة املالية):)تبدأ من فاتح يناير)



13329 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

وتنتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
ملدينة) التجارية  للمحكمة  التجاري 
تحت الرقم التحليلي) الدار البيضاء)

486865،)بتاريخ)26)يناير)2321.
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OLA SHEMS
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2321 يناير) (3
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):
OLA SHEMS SARL(:(التسمية

عبد) شارع  (: االجتماعي) املقر 
بن) حسن  ز قة  الخطابي،) الكريم 
الطابق) (B الخطابية) إقامة  مبارك،)

األول رقم)3)مراكش.
الهدف):)

واملشاريع) العقارات  إدارة 
السياحية.

اإلرشاد،)امل3اكبة والخبرة في مجال)
التس3يق مع تقديم جميع الخدمات)

املتعلقة باملجال.
في) والخبرة  امل3اكبة  اإلرشاد،)
التجاري) املالي،) التنظيمي،) املجال 
مختلف) وكذا  البشرية  وامل3ارد 
بتسيير) املتعلقة  األخرى  املجاالت 

الشركات.
الشركة) ا خراط  عامة،) وبصفة 
العقارية،) املالية،) العمليات  كل  في 
لها هدف) التي  والصناعية  التجارية 

مباشر أو غير مباشر بهدف الشركة.
 133.333 (: االجتماعي) الرأسمال 
حصة) (1333 على) مقسمة  درهم 
درهم للحصة ال3احدة،) (133 بقيمة)

مكتتبة وم3زعة كالتالي):
السيدة ليلى الهبطي)433)حصة.
السيد عادل الهبطي)433)حصة.
السيد عثمان بنتيرس)233)حصة.
تم تعيين السيدة ليلى) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  الهبطي 

محدودة.
ال3حيد) بالت3قيع  تلتزم  الشركة 

للسيدة ليلى الهبطي.

99)سنة من تاريخ تسجيل) (: املدة)
الشركة بالسجل التجاري.

السنة املالية):)تبدأ من فاتح يناير)
وتنتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
ملدينة) التجارية  للمحكمة  التجاري 
التحليلي) الرقم  تحت  مراكش 

.111433
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ANOUZAL
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 2.464.333 درهم

املقر العام : رقم 53-52 شارع 
أفغانستان، الحي الحسني

الدار البيضاء
غير) العام  الجمع  قرار  بمقت�شى 
العادي،)املنعقد بمقر الشركة بتاريخ)
شركة) شركاء) قرر  (،2321 مارس) (3

ANOUZAL SARL،)ما يلي):
الشركة) باسم  فرعين  افتتاح 

ANOUZAL SARL
4)زاوية طريق) :)رقم) مقهى تقع ب)
أزم3ر وشارع سيدي عبد الرحمان،)

الدار البيضاء.
بالتقسيط) الحل3يات  بيع  محل 
زاوية طريق أزم3ر) (4 رقم) (: ومقهى بـ)
الدار) الرحمان،) وشارع سيدي عبد 

البيضاء.
إعطاء)الصالحيات.

وقد تم اإليداع القا 3ني باملحكمة)
بتاريخ البيضاء) للدار   التجارية 
6)أبريل)2321)تحت الرقم)773486.
249 P

MARIBAT
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 23.333.333 درهم

املقر العام : رقم املجمع الصناعي
للن3اصر SAPINO الدار البيضاء

غير) العام  الجمع  قرار  بمقت�شى 
العادي،)املنعقد بمقر الشركة بتاريخ)
24)سبتمبر)2323،)قرر شركاء)شركة)

MARIBAT SARL،)ما يلي):

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

من) لينتقل  درهم  (5.333.333

23.333.333)درهم إلى)25.333.333 

 53.333 إصدار) طريق  عن  درهم 

سهم جديد بقيمة)133)درهم للحصة)

ال3احدة حررت كلها ب3اسطة الدفع)

 قدا.
من القا 3ن) و7) (6 تغيير البندين)

األسا�شي للشركة.

األسا�شي) القا 3ن  تحديث 

للشركة.

إعطاء)الصالحيات.

وقد تم اإليداع القا 3ني باملحكمة)

بتاريخ البيضاء) للدار   التجارية 

الرقم) تحت  (2323 أكت3بر) (15

.749978

250 P

ANOUZAL
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 2.464.333 درهم

املقر العام : رقم 53-52 شارع 

أفغانستان، الحي الحسني

الدار البيضاء

غير) العام  الجمع  قرار  بمقت�شى 

العادي،)املنعقد بمقر الشركة بتاريخ)

شركة) شركاء) قرر  (،2321 ماي) (25

ANOUZAL SARL،)ما يلي):

التجارية) لألص3ل  الحر  التسيير 

لفائدة الشركات التالية):

 TAYERT SARLAU الشركة)

تحت) التجاري  بالسجل  مسجلة 

الرقم)448349.

AGSSAR SARL)مسجلة) الشركة)

الرقم) تحت  التجاري  بالسجل 

.444579

 CHAMARWA SARLAU(الشركة

تحت) التجاري  بالسجل  مسجلة 

الرقم)444577.

في هذا الصدد وافق الشركاء)على)

عق3د التسيير الحر لفائدة الشركات)

املذك3رة أعاله على النح3 التالي):

 52-53 األصل التجاري الكائن ب)
الحسني،) الحي  أفغانستان،) شارع 
الضريبة  م3ض3ع  البيضاء،  الدار 
ويزاول   35334354 رقم  املهنية 
نشاط »مخبزة ومحل بيع الحل3يات« 

.TAYERT SARLAU لفائدة شركة
 4 األصل التجاري الكائن ب رقم)
زاوية طريق أزم3ر وشارع سيدي عبد)
م3ض3ع  البيضاء،  الدار  الرحمان،)
 35334739 رقم  املهنية  الضريبة 
الحل3يات  بيع  »محل  نشاط  ويزاول 
شركة  لفائدة  ومقهى«  بالتقسيط 

.AGSSAR SARL
 4 األصل التجاري الكائن ب رقم)
زاوية طريق أزم3ر وشارع سيدي عبد)
م3ض3ع  البيضاء،  الدار  الرحمان،)
 35334738 رقم  املهنية  الضريبة 
بيع  ومطعم  »مقهى  نشاط  ويزاول 
شركة  لفائدة  السريعة«  الحل3يات 

.CHAMARWA SARLAU
إعطاء)الصالحيات.
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 AL AYYAR METAL
INDUSTRY

SARLAU
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2321 ماي) (14
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):
 AL AYYAR METAL (: التسمية)

INDUSTRY SARLAU
سمية،) ز قة  (: االجتماعي) املقر 
الطابق الخامس،) (،3 إقامة شهرزاد)

رقم)22،)الدار البيضاء.
الهدف):)

وتصنيع) تح3يل  استخالص،)
املعادن الغير الحديدية.

وتصدير املعادن الغير) بيع،)شراء)
الحديدية والخردة.

امل3اد) في  واملتاجرة  الصناعة 
عدة) تقديم  مع  الصلبة،) املعد ية 
الف3الد،) الحديد،) مثل  خيارات 

والف3الد املقاوم للصدأ بكل أ 3اعه.
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التكميلية،) املعدات  في  املتاجرة 
والقيام بأشغال الحدادة مع ال3ضع)

والتركيب.
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
التي لها هدف مباشر أو غير مباشر)

بهدف الشركة.
الرأسمال االجتماعي):)5.333.333 
حصة) (53.333 على) مقسمة  درهم 
درهم للحصة ال3احدة،) (133 بقيمة)
مكتتبة كاملة في اسم السيد عزالدين)

 ايم.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
ملدة) للشركة  كمسير  عزالدين  ايم 

غير محدودة.
ال3حيد) بالت3قيع  تلتزم  الشركة 

للسيد عزالدين  ايم.
99)سنة من تاريخ تسجيل) (: املدة)

الشركة بالسجل التجاري.
السنة املالية):)تبدأ من فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
ملدينة) التجارية  للمحكمة  التجاري 
تحت الرقم التحليلي) الدار البيضاء)

536617،)بتاريخ)11)ي3 ي3)2321.
252 P

BASSAMATES DIVERSITY
SARLAU

شركة محدودة املسؤولية 
ذات املساهم ال3حيد

رأسمالها : 133.333 درهم
املقر االجتماعي : املدينة الخضراء 1

تجزئة رقم 11، إقامة الحديقة
عمارة رقم 3، شقة رقم 4

ب3سك3رة 25133 الدار البيضاء
تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) (2321 ماي) (4 في) البيضاء) بالدار 
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 
على) تت3فر  ال3حيد،) املساهم  ذات 

الخصائص التالية):
 BASSAMATES (: التسمية)

DIVERSITY SARLAU
داخل) الشركة  تهدف  (: الهدف)

املغرب أو خارجه إلى ما يلي):

رائد في مجال العقار.

الذي) العقاري  التط3ير  نشاط 

سكنية) مجمعات  إنشاء) إلى  يهدف 

ومباني ومساكن مخصصة للبيع أو)

اإليجار.

املتعلقة) األشغال  جميع  إ جاز 

بالبناء.

العمليات) كل  العم3م  وعلى 

والعقارية) والتجارية  الصناعية 

واملنق3لة واملالية التي ترتبط بصفة)

بالهدف) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

االجتماعي.

املقر االجتماعي):)املدينة الخضراء)

إقامة الحديقة،) (،11 تجزئة رقم) (،1

عمارة رقم)3،)شقة رقم)4،)ب3سك3رة)

25133)الدار البيضاء.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.

درهم) (133.333 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1333 على) مقسمة 

 1333 إلى) (1 درهم مرقمة من) (133

تكتتب وتحرر لفائدة):

عمراني) ادري�شي  السيدة ص3فية 

1333)حصة.

املجم3ع):)1333)حصة.

عينت السيدة ص3فية) (: التسيير)

وحيدة) كمسيرة  عمراني  ادري�شي 

للشركة ملدة غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

االقتطاعات) بعد  الباقي  (: األرباح)

القا 3 ية واالقتطاعات املسطر عليها)

في القا 3ن الداخلي ي3زع على الشركاء)

نسبة لعدد الحصص لديهم.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

2321)تحت) 25)ماي) بتاريخ) البيضاء)

رقم) تحت  وتسجيله  (779622 رقم)

.533935
للمستخلص والبيان
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شركة الند كابيتال
LAND CAPITAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها االجتماعي : عمارة 33 

شقة 8 ز قة م3الي احمد ال3كيلي

حسان الرباط
رقم التقييد في السجل التجاري : 

147323

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك ال3حيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القا 3ن) (2323 فبراير) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  املحدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 LAND تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

CAPITAL

غرض الشركة بإيجاز):)

أعمال العقار والبناء.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
33)شقة)8)ز قة م3الي احمد ال3كيلي)

حسان الرباط.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 133.333 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):

 1333 الكريم) السيد خيري عبد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد خيري عبد الكريم الساكن)
2)ز قة ال3ض3ح رقم) في حي  جد رقم)

42)سيدي يحيى وجدة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة):

السيد خيري عبد الكريم الساكن)
2)ز قة ال3ض3ح رقم) في حي  جد رقم)

42)سيدي يحيى وجدة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بتاريخ قاسم  بسيدي   االبتدائية 
22)أكت3بر)2323)تحت رقم)47323.
254 P

AZERNAIM
SARL

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
وضع) تم  بالرباط  (2321 فبراير) (16
النح3) على  للشركة  أسا�شي  قا 3ن 

التالي):
AZERNAIM(:(التسمية

ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 
مسؤولية محدودة.

قطاع) بيع  (: االجتماعي) امل3ض3ع 
الغير السيارات بالتقسيط.

املقر االجتماعي):)أمال)5)رقم)431 
املسيرة ح.ي.م الرباط.

 133.333 (: االجتماعي) الرأسمال 
طرف) من  ومسجلة  مرقمة  درهم 

املغاربة الذاتيين.
الفئة املسيرة):

املسير) إبراهيم  أزروال  السيد 
ال3حيد للشركة للمدة غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321)تحت الرقم)122963.
255 P

STE ROUDANIA
ش.م.م

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
املنعقد في)26)أبريل)2321 :

املت3فى) من  سهم  (253 تح3يل)
السيد عبد هللا بنبرك لفائدة):

السيدة ميل3دة درهمان)32)سهم.
السيد شكري بنبرك)87)سهم.
السيد خليل بنبرك)87)سهم.

السيدة))مريم بنبرك)44)سهم.
درهمان) ميل3دة  السيدة  تعيين 
 28 :)رقم) مصفية لها بالعن3ان التالي)

حي عمر بنعبد العزيز الخميسات.
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بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بتاريخ) (237 رقم) تحت  بالخميسات 

3)ي3 ي3)2321.
للنسخ والبيان

ال3كيل

256 P

SANTA ELENA
إغالق التصفية

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
املنعقد في)24)ماي)2321 :
إغالق تصفية الشركة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بتاريخ) (231 رقم) تحت  بالخميسات 

فاتح ي3 ي3)2321.
للنسخ والبيان

ال3كيل

257 P

WEBERBER
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

املنعقد بتاريخ)26)أبريل)2321 :
وذلك) االجتماعي  الهدف  تغيير 

بسحب):
تجارة املنتجات عبر اال تر ت

ال3ساطة
وإضافة):

صناعة الزرابي التقليدية
التصدير واالستيراد

اجتماعية) حصة  (25 تف3يت)
 LAURA GUTIERREZ السيدة) من 
الغني) عبد  السيد  لفائدة  (TEJON

حم3د.
للشركة) القا 3ني  الشكل  تغيير 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
حم3د) الغني  عبد  السيد  تأكيد 
وكيال للشركة مع جميع الصالحيات.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بتاريخ (242 رقم) تحت   الخميسات 

7)ي3 ي3)2321.
للنسخ والبيان

ال3كيل
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 SOCIETE KENITRA FIGHT

CLUB

SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2321 ماي) (25 بتاريخ) بالقنيطرة 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):

 KENITRA شركة) (: التسمية)

FIGHT CLUB)ش.ذ.م.م.

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

يعق3ب) (9 :)شارع) املقر االجتماعي)

املنص3ر رقم)1)القنيطرة.

الهدف االجتماعي):)قاعة رياضية.

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.

أسند إلى السيد زكرياء) (: التسيير)

أوراغ.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

سنة) كل  من  ديسمبر  (31 إلى) يناير 

ماعدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.

رأس املال):)حدد في مبلغ)133.333 

درهم مقسمة إلى)1333)حصة بقيمة)

اكتتابها) سدد  لل3احدة،) درهم  (133

وت3زيعها كالتالي):

السيد زكرياء)اوراغ):)533)حصة.

 533 (: دالل) الكريم  عبد  السيد 

حصة.

:)قيدت الشركة) اإليداع القا 3ني)

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بالقنيطرة تحت رقم)63937)بتاريخ)8 

ي3 ي3)2321.
من أجل املستخرج واإلشارة
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 SOCIETE ALINTISSAR

DAOULIYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها 133.333 درهم

املقر االجتماعي : بقعة 167 إيراك، 

الطابق األر�شي، قصبة مهدية 

القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة تم وضع القا 3ن األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

امل3اصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 SOCIETE (: التسمية)

.ALINTISSAR DAOULIYA

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي):)بقعة)167)إيراك)

مهدية،) قصبة  األر�شي،) الطابق 

القنيطرة.

م3ض3ع الشركة):)تاجر.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (133.333 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 

محررة) لل3احدة  درهم  (133 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وم3زعة على الشركاء)

كالتالي):

 1333 (: العلمي) محمد  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد محمد) (: التسيير)

العلمي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)63757)بتاريخ)27)ماي)2321.
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 MEDI.LIVRAIS  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 133.333 درهم
املقر االجتماعي : ز قة هارون 

الرشيد، إقامة فردوس، رقم 3، 
ميم3زا، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)تم وضع القا 3ن األسا�شي)
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

امل3اصفات التالية):
.MEDI.LIVRAIS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

هارون) ز قة  (: االجتماعي) املقر 
(،3 رقم) فردوس،) إقامة  الرشيد،)

ميم3زا،)القنيطرة.
وسيط تجاري) (: م3ض3ع الشركة)

مسير مؤسسات.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (133.333 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 
133)درهم لل3احدة،)محررة،) بقيمة)
على) وم3زعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء):
والسيد) اضريف  ادريس  السيد 

املهدي طالب علي.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد ادريس)
اضريف والسيد املهدي طالب علي.

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

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)63549)بتاريخ)11)ماي)2321.
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KARKARI ACHBAL
SARL

بمقت�شى العقد العرفي املحرر في)
تم) (،2321 ي3 ي3) (2 القنيطرة بتاريخ)
االتفاق على القا 3ن األسا�شي لشركة)

ذات الخصائص التالية):
 KARKARI ACHBAL (: التسمية)

.SARL
ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 
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املسؤولية املحدودة.

الغرض):

النقل الشخ�شي)؛

الرسائل و قل البضائع)؛

والنقل) للركاب  السياحي  النقل 

املدر�شي.

املركز االجتماعي):)48،)شارع أب3 بكر)

(،2 مكتب) إيمان،) إقامة  الصديق،)

القنيطرة.

درهم) (133.333 (: الرأسمال)

حصة اجتماعية) (1333 مقسمة إلى)

بقيمة)133)درهم للحصة ال3احدة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

االحتياطي القا 3ني) (%5 (: األرباح)

والباقي بعد املداولة.

لتسيير) قا 3 يا  عين  (: التسيير)

السيد) محدودة  غير  وملدة  الشركة 

.AYOUB KARKARI

املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 

13)ي3 ي3) االبتدائية القنيطرة بتاريخ)

2321)تحت رقم)61331.
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OUZKHATI TRANS
SARL

بمقت�شى العقد العرفي املحرر في)

تم) (،2321 ي3 ي3) (2 القنيطرة بتاريخ)

االتفاق على القا 3ن األسا�شي لشركة)

ذات الخصائص التالية):

 OUZKHATI TRANS (: التسمية)

.SARL

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض):

النقل الشخ�شي)؛

الرسائل و قل البضائع)؛

النقل املدر�شي.

املركز االجتماعي):)48،)شارع أب3 بكر)

(،2 مكتب) إيمان،) إقامة  الصديق،)

القنيطرة.

درهم) (133.333 (: الرأسمال)

حصة اجتماعية) (1333 مقسمة إلى)

بقيمة)133)درهم للحصة ال3احدة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

االحتياطي القا 3ني) (%5 (: األرباح)
والباقي بعد املداولة.

لتسيير) قا 3 يا  عين  (: التسيير)
السيد) محدودة  غير  وملدة  الشركة 

.KAAFAR EL OUZHATI
املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 
ي3 ي3) (9 بتاريخ) القنيطرة  االبتدائية 

2321)تحت رقم)63957.
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STE GRANPESCA
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 133.333 درهم

مقرها االجتماعي : 23، شارع أ 3ال، 
عمارة فل3ري 11 مكتب رقم 4، 

ميم3زا، القنيطرة
تف3يت الحصص

على إثر الجمع العام الغير) (: أوال)
العادي املنعقد بتاريخ)3)ي3 ي3)2321 
قررت الجمعية العامة لشركاء)شركة)
محدودة) شركة  (GRANPESCA
املسؤولية،)رأسمالها)133.333)درهم،)
أ 3ال،) شارع  (،23 االجتماعي) مقرها 
(،4 رقم) مكتب  (11 فل3ري) عمارة 

ميم3زا،)القنيطرة ما يلي):
امل3افقة على تف3يت جل حصص):

 353 السيد ش3قي ابراهيم بقيمة)
حصة إلى):)السيد سكالفاني جيسيب)
درهم) (133 حصة بقيمة) (353 يقبل)

لل3احدة)؛
 353 السيد رشيد حفاري بقيمة)
حصة إلى):)السيد سكالفاني جيسيب)
درهم) (133 حصة بقيمة) (353 يقبل)

لل3احدة.
استقالة السيد ش3قي ابراهيم من)
منصبه كمسير للشركة ويبقى السيد)
وحيد) مسير  جيسيب  سكالفاني 

للشركة.
تعديل كل من البند)6،)7)و42)من)

القا 3ن األسا�شي.
تح3يل الشركة من شركة محدودة)
محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

القا 3ني) اإليداع  تم  (: ثا يا)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 2321 ي3 ي3) (13 بتاريخ)  بالقنيطرة 

تحت رقم)83342.
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 MAROC MACHARI3
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 1.333.333 درهم

املقر االجتماعي : 93، شارع م3الي 

عبد العزيز، إقامة ي3سر، الشقة 
رقم 26، القنيطرة

السجل التجاري رقم 49831
رفع رأسمال الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

 MAROC لشركة) العادي  الغير 

MACHARI3 SARL AU)قرر الشريك)

ال3حيد ما يلي):

من) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

 4.333.333 إلى) درهم  (1.333.333

33.333)حصة) درهم وذلك بإصدار)

درهم) (133 اجتماعية جديدة بقيمة)

للحصة،)أي ما مجم3عه)3.333.333 

درهم.

جميع وثائق ومستندات الشركة)

إلياس) السيد  بإمضاء) تك3ن 

ب3سفيحة.

باملحكمة) القا 3ني  االيداع  تم 

ي3 ي3) (2 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2321)تحت رقم)82842.
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 REBBOUH ET FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 1.333.333 درهم

املقر االجتماعي : ز قة األميرة 

عائشة، بقعة رقم 6، القنيطرة

السجل التجاري رقم 32231

تف3يت حصص اجتماعية
وتعيين مسير

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

 REBBOUH ET(الغير العادي لشركة

FILS SARL)تقرر ما يلي):

مجم3ع) تف3يت  على  املصادقة 
 1333 مجم3عه) ما  أي  الحصص 
درهم) (133 بقيمة) اجتماعية  حصة 
أمينة) السيدة  ملك  في  للحصة 
إيمان) السيدة  لفائدة  ب3شق3ف،)
رب3ح ليصبح رأسمال الشركة م3زع)

كالتالي):
السيد ب3شعيب رب3ح)6333)حصة)؛
السيدة إيمان رب3ح)2333)حصة)؛

السيد عمر رب3ح)1333)حصة)؛
السيد نعمان رب3ح)1333)حصة.

جميع وثائق ومستندات الشركة)
تك3ن بإمضاء)السيد ب3شعيب رب3ح.

باملحكمة) القا 3ني  االيداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم)82843 

بتاريخ)2)ي3 ي3)2321.
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TROIS FILLES FRAIKO 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 133.333 درهم
 املقر االجتماعي : متجر بتجزئة 
ال3فاء 4، رقم 1376، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)تم وقع القا 3ن األسا�شي)
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

امل3اصفات التالية):
 TROIS FILLES (: التسمية)

.FRAIKO SARL
ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
بتجزئة) متجر  (: االجتماعي)  املقر 

ال3فاء)4،)رقم)1376،)القنيطرة.
م3ض3ع الشركة):)بيع م3اد البناء.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (133.333 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1333 إلى) مقسم 
محررة) لل3احدة،) درهم  (133 بقيمة)
على) وم3زعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
 533 ال3رديغي) حفيظة  السيدة 

حصة)؛
السيد أحمد فريك3)533)حصة.

املدة):)99)سنة.
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التسيير):)أسند إلى السيدة حفيظة)
ال3رديغي والسيد أحمد فريك3.

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

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)61335)بتاريخ)13)ي3 ي3)2321.
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 BENTOUMI CAR 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 133.333 درهم

املقر االجتماعي : 134، ز قة 
معم3رة، إقامة  3ر، مكتب رقم 6، 

القنيطرة
السجل التجاري رقم : 57839

تعيين مسير جديد
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 BENTOUMI لشركة) العادي  الغير 
CAR SARL AU)شركة ذات املسؤولية)
املحدودة بشريك وحيد،)تقرر ما يلي):
السيد) املسير  استقالة  قب3ل 
تسيير) مهام  من  الت3مي،) محمد 
ادريس) السيد  وتعيين  الشركة 
غير) ملدة  للشركة  وحيد  بليلة مسير 

محدودة.
جميع وثائق ومستندات الشركة)

تك3ن بإمضاء)السيد ادريس بليلة.
باملحكمة) القا 3ني  االيداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم)81688 

بتاريخ)22)مارس)2321.
268  P

 SADA MEDIA
SARL

 AV DE LA MONTAGNE IMM
 CHAKROUN 3EME(ETG(N°14

TANGER
Tél/ Fax : 0612 28 72 95

العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 
لشركة)SAMA MEDIA SARL)شركة)
املنعقد) املحدودة  املسؤولية  ذات 
فسخ الشركة) (2321 ي3 ي3) (5 بتاريخ)
مرون) املغيث  عبد  السيد  وتعيين 
فاسخا لهذه الشركة بالعن3ان التالي:

 AV DE LA MONTAGNE IMM

 CHAKROUN 3EME( ETG( N°14

.TANGER

باملحكمة) القا 3ني  االيداع  تم 

التجارية بطنجة بتاريخ)11)ي3 ي3)2321 

تحت رقم)5495.
بمثابة مقتطف وبيان

269  P

 HERCULES SHOES 
SARL

 Siège(social : Z.I. De(Gzenaya,

Lot 80

بعد قرار محضر الجمع العام في)

فاتح أبريل)2321)يبدو أن األخيرة قد)

قرر):

للشركة) االجتماعي  املقر   قل 

املنطقة) :)طنجة،) املذك3رة أعاله من)

 79 تجزئة) جزينيا،) في   الصناعية 

:)طنجة،)املنطقة الصناعية) إلى) و83)

في غزينيا،)تجزئة)83.

النظام) من  (4 املادة) تعديل 

األسا�شي وفقا لذلك.

طنجة،) في  ثابت  االجتماعي  املقر 

املنطقة الصناعية في غزينيا،)تجزئة)83.

إجراء)االيداع القا 3ني في املحكمة)

التجارية بطنجة بتاريخ)28)ماي)2321 

تحت رقم)4988.
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 WORLD SERVICES COMPTA

 BUSFASHION 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك واحد
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع) تم  (2321 ماي) (27 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�شي  القا 3ن 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد الخصائص التالية):

(: االجتماعية) التسمية 

.BUSFASHION SARL AU

الهدف االجتماعي):

والتصدير) االستيراد  في  املالبس 

العام)؛

الطباعة)؛
نسيج.

 9 3)عمارة) املقر االجتماعي):)شقة)
ز قة فارص3فيا،)املحيط،)الرباط.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)
من تاريخ تأسيسها.

 133.333 (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم م3زع على)1333)حصة من فئة)

133)درهم للحصة وزعت كما يلي):
 1333 امبيضة) محمد  السيد 

حصة.
من) تبدئ  (: االجتماعية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 إلى) يناير  فاتح 

سنة.
السيد محمد امبيضة) (: التسيير)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
تم إيداع السجل التجاري بمكتب)
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (13 بتاريخ)

5855)إيداع قا 3ني.
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 LES GRANDES
 MENUISERIES
INDUSTRIELLES

شركة مغفلة
رأسمالها : 1.233.333 درهم

السجل التجاري : 5397
املقر الرئي�شي : ز قة شالح، رقم 2، 

طنجة
القرارات) محضر  من  يستفاد 
الشركة) لشركاء) االستثنائية 
 LES GRANDES املسماة) املغفلة 
 MENUISERIES INDUSTRIELLES
أن) (،2321 فبراير) (26 في) املؤرخ 

الشركة قررت ما يلي):
وتصفيتها) للشركة  املبكر  الحل 
الكائن) الرئي�شي  باملقر  ودي  بشكل 

بز قة شالح،)رقم)2،)طنجة.
البقالي،) السيد  3ران  تعيين 
التعريف) لبطاقة  الحامل  املغربي،)
مصف) (K262236 رقم) ال3طنية 
بشكل ودي،)وتحديد سلطات القيام)

باإلجراءات الرسمية.

لدى) القا 3ني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية) املحكمة  ضبط  كتابة 
تحت) (2321 ماي) (24 لطنجة بتاريخ)

رقم)4742.
مستخرج قصد البيان

املصفي

272 P

MM EVENT
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I
تمت) (،2321 ي3 ي3) (16 بالرباط ي3م)
لشركة) التأسي�شي  القا 3ن  صياغة 
وحيد،) بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية):
.MM EVENT(:(التسمية

الهدف):)تنظيم الحفالت،)اإلعالم)
واإلعالن.

ابن) شارع  (59 (: االجتماعي) املقر 
سينا،)شقة رقم)11،)أكدال،)الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)133.333)درهم.
الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)

السيدة مريم العطار.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.
تم اإليداع القا 3ني وتسجيل) (- (II
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)
ي3 ي3) (16 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321)تحت رقم)115453.
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MED FOOD COMPANY
SARL AU

ش.م.م ش.و
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) بالرباط،) (2321 مارس) (12 بتاريخ)
إ جاز القا 3ن األسا�شي لشركة ذات)
الشريك) وذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد مميزاتها كالتالي):
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 MED FOOD (: التسمية) (- (1
.COMPANY SARL AU

2)-)األهداف االجتماعية):
للحساب) بضائع  مقاول  قل 

الخاص)؛
املحالت،) واجهات  التنظيف،)

املتاجر،)الشقق)؛
التم3ين واملناسبات)؛

والخضروات) الف3اكه  ت3صيل 
الطازجة)؛

التجارة.
 133.333 (: رأسمال الشركة) (- (3
حصة من) (1333 إلى) درهم مقسمة 
درهم للحصة ال3احدة في) (133 فئة)

ملكية):
 1333 العمراني) املهدي  السيد 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) (- (4

التأسيس النهائي.
5)-)املقر االجتماعي):)غيتة،)إقامة)

البركة)2،)محل)3،)ب3ز يقة.
املهدي) السيد  (: التسيير) (- (6
الحامل) محددة،) غير  ملدة  العمراني 
 AA13842 رقم) ال3طنية  للبطاقة 
حي) (،7 شقة) (234 بمبنى) والساكن 

الفتح،)ح.ع.م الرباط.
7)-)تم اإليداع القا 3ني باملحكمة)
الشركة) ببنسليمان،) االبتدائية 
لدى) التجاري  السجل  في  سجلت 
بنسليمان) في  االبتدائية  املحكمة 

تحت رقم)6921)ي3م)3)ي3 ي3)2321.
8)-)السنة املالية):)من فاتح يناير)
ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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H.M
 SARL AU

إعالن متعلق بتأسيس شركة
تم تأسيس) بمقت�شى عقد عرفي،)

شركة باملميزات التالية):
.H1M(:(التسمية االجتماعية

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 
مسؤولية محدودة للشريك ال3حيد.

تاديلي،) ابراهيم  شارع  (،6 (: املقر)
الرباط.

خدمات) (: االجتماعي) الهدف 
في) والتس3يق  التط3ير  االستشارة،)

مجال البنية التحتية الطاقية.
99)سنة ا طالقا من تاريخ) (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.
يتحدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
الرأسمال االجتماعي للشركة في مبلغ)
133.333)درهم مقسم إلى)133.333 
اسمية) كقيمة  درهم  (1 ذات) حصة 
للحصة ال3احدة،)مسجلة تحت اسم)

الشريك ال3حيد.
التسيير):)يتم تسيير الشركة ملدة)5 
سن3ات من طرف السيد  3ري شاهد،)
بتاريخ) مزداد  مغربية،) جنسية   ذو 
1971)والحامل لج3از سفر) يناير) (25

رقم)GP3473837)قاطن بصربيا.
تم) (: االيداع القا 3ني والتسجيل)
اإليداع القا 3ني لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحكمة 

8)ي3 ي3)2321)تحت رقم)115251.
التسجيل) إعالن  إيداع  تم 
بالسجل التجاري لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بالرباط  التجارية  باملحكمة 
من) (5761 تحت رقم) (2321 ي3 ي3) (8

السجل الترتيبي.
من أجل التلخيص والنشر

التسيير
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 SCIENCES URBAINES ET DE
DEVELOPPEMENT

 SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 333.333 درهم
مقرها االجتماعي : الشارع واد بهت، 

إقامة 6 الشقة رقم 4، أكدال، 
الرباط

رقم السجل التجاري 44329
عرفي) محضر  على  بناء)
االستثنائية) العم3مية  للجمعية 
لشركة) (2321 ماي) (13 في) املؤرخ 
 SCIENCES URBAINES ET DE
ش.م.م) (DEVELOPPEMENT SARL
قرر) درهم،) (333.333 رأسمال) ذات 

الشركاء)ما يلي):

حصة) (753 بيع) على  امل3افقة 
بقيمة)133)درهم لكل منها بين السيدة)
شركة) لصالح  محج3بة  أكريت 
 PERFORMANCES HOLDING
 INTERNATIONAL SARL AU
بالدار) التجاري  في السجل  املسجلة 

البيضاء)تحت رقم)336127.
نشاط) تمديد  على  امل3افقة 

الشركة من خالل األنشطة التالية):
املتعلقة) املجاالت  في  التك3ين 

لغرض الشركة.
واملساعدة) والدعم  االستشارات 
في) والتقييم  والتدقيق  الفنية 
والتنمية) اإلقليمية  التنمية  مجاالت 

املستدامة.
الرقمية) الحل3ل  وتس3يق  تط3ير 

وأ ظمة املعل3مات الجغرافية.
املحكمة) في  القا 3ني  االيداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ)16)ي3 ي3)2321 

تحت الرقم)6332.
الستخراج وذكر

املسير
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JET ENERGY 
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 35.333.333 درهم

مقرها االجتماعي : كلم 3، املنطقة 
الصناعية، عين عتيق

السجل التجاري رقم : 93333 الرباط
غير) العام  الجمع  بمقت�شى  (- (1
بتاريخ) املنعقد  للشركاء)  العادي 

29)مارس)2321)تم تقرير ما يلي):
زيادة رأسمال الشركة عن طريق)
تأسيس حساب جاري للشركاء)بمبلغ)
رأسمال) ليرتفع  درهم  (32.333.333
إلى) درهم  (3.333.333 من) الشركة 

35.333.333)درهم.
تأسيس)323.333)حصة.

من) و7) (6 البند) صياغة  إعادة 
القا 3ن األسا�شي للشركة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم  (- (2
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ)16)ي3 ي3)2321)تحت)

رقم)115518.
خالصة وبيان املسير
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 RAYAN PLANETE 
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي مسجل بتاريخ)
تأسيس) تم  قد  بسال  (2321 ماي) (7
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

باملميزات التالية):
 RAYAN PLANETE (: التسمية)

.SARL
وبيع) شراء) (: االجتماعي) الهدف 

آالت نسبرس3 املستعملة والجديدة.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 
13.333)درهم م3زعة إلى)133)حصة)
قد تم) درهم،) (133 اجتماعية بقيمة)
تحريرها بالكامل واملخصصة للشركاء)

بما يتناسب مع مساهماتهم،)أي
الحامل) الخروبي،) محمد  السيد 
 T247941 : رقم) ال3طنية  للبطاقة 

53)حصة)؛
السيدة إيمان الساللمي،)الحاملة)
 A443841 : رقم) ال3طنية  للبطاقة 

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
األولى) السنة  عدا  ما  ديسمبر،) (31

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
(،8 1379)قطاع) (: املقر االجتماعي)

حي السالم،)سال.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
الحامل) الخروبي،) محمد  السيد 
 T247941 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

االبتدائية بسال):)33853.
مقتطف من أجل اإلشهار
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 LOC NACE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 533.333 درهم
مقرها االجتماعي : قب3، إقامة 

الطاهر 19، ز قة تانسيفت، أكدال، 
الرباط

السجل التجاري رقم : 132565 
الرباط

بمقت�شى الجمع العام الغير) (- (1
عادي للشركاء)املنعقد بتاريخ)31)ماي)

2321)تم تقرير ما يلي):



13335 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

دمج) خالل  من  املال  رأس  زيادة 
بمبلغ) للمساهمين  الجاري  الحساب 
من) يرتفع  وبذلك  (2.343.533
 233.333)درهم إلى)2.243.533)درهم)
 133 بقيمة) سهما  (23.243 بتك3ين)

درهم.
بمبلغ) املال  رأس  تخفيض 
مبلغ) ليصبح  درهم  (1.743.533

533.333)درهم.
إلغاء)17.435)سهم.

أسا�شي) تحديث  ظام  إعادة 
جديد للشركة.

بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم  (- (2
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2321 ي3 ي3) (16 بالرباط بتاريخ)

رقم)115516.
خالصة وبيان املسير
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 STE GHALINOR 
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 MAGASIN(AU(N°192 HAY
HJAOUA(BMO, MEKNES

تأسيس شركة
تم إ جاز القا 3ن األسا�شي بتاريخ)
لتأسيس) بمكناس  (2321 ماي) (25
املحددة) املسؤولية  ذات  شركة 

بمساهم وحيد بامل3اصفات التالية):
 GHALINOR شركة) (: التسمية)

.SARL AU
النشاط):

بيع الدراجات النارية بالتقسيط)؛
االستيراد والتصدير)؛

صيا ة وإصالح الدرجات النارية.
الدكان الكائن ب) (: املقر الرئي�شي)
م3الي) برج  حجاوة،) حي  (،192 رقم)

عمر،)مكناس.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (133.333 مبلغ) في  الشركة 
م3زعة ب)1333)سهم)133)درهم لكل)
سهم م3زعة على املساهمين بالشكل)

التالي):
درهم) (133.333 ادريس السباري)

ما يعادل)1333)سهم.

املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

ادريس السباري.
تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري)

بمدينة مكناس تحت رقم)53461.
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 INTERNATIONAL

 ACADEMY OF BUSINESS

 ENGINEERING SCIENCES

AND TECHNOLOGY
IABEST SARL

Au(capital(de 100.000 dhs

 AVENUE(MOHAMED 6,

 RESIDENCE OUM RABIE

 N°112, 3ème(ETAGE(APPT 9,

 MEKNES

تأسيس شركة
تم إ جاز القا 3ن األسا�شي بتاريخ)

لتأسيس) بمكناس  (2321 ماي) (24

املحددة) املسؤولية  ذات  شركة 

بامل3اصفات التالية):

شركة) (: التسمية)

 INTERNATIONAL ACADEMY

 OF BUSINESS ENGINEERING

 SCIENCES AND TECHNOLOGY

.IABEST SARL

النشاط):

مكتب الدراسات)؛

وسيط)؛

أشغال مختلفة والبناء.

الثالث،) الطابق  (: الرئي�شي) املقر 
(،112 إقامة أم الربيع،)رقم) (،9 شقة)

شارع محمد السادس،)مكناس.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (133.333 مبلغ) في  الشركة 

م3زعة ب)1333)سهم)133)درهم لكل)

سهم م3زعة على املساهمين بالشكل)

التالي):

درهم) (53.333 محمد)  العلمي 

ما يعادل)533)سهم)؛

فر محمد)53.333)درهم ما يعادل)

533)سهم.

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

العلمي محمد.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
رقم) تحت  مكناس  بمدينة  التجاري 

.53423
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 STE KARMA DE
REVETEMENT

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 833.333 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 118 تجزئة 
العراي�شي II، البساتين، مكناس
رقم السجل التجاري : 18957

تعيين مصفي جديد
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املنعقد بتاريخ فاتح ي3 ي3)2321)تقرر)

ما يلي):
مالحظة وفاة املصفي السيد كرمة)

ابراهيم بتاريخ)24)أكت3بر)2317.
تعيين السيد كرمة سعيد مصفي)

للشركة.
تجزئة) (،118 رقم) التصفية  مقر 

العراي�شي)2،)البساتين،)مكناس.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 التجارية بمكناس بتاريخ)7)ي3 ي3)2321 

تحت رقم)195.
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STE BENMANSOUR EVET
SARL AU

في) املؤرخ  املحضر   بمقت�شى 
قررت الشركة ذات) (،2321 ي3 ي3) (4
وحيد) شريك  املحدودة  املسؤولية 

.BENMANSOUR EVET
مقرها االجتماعي):)46،)شارع عقبة،)

الطابق)1،)رقم)2،)أكدال،)الرباط.
وتصفيتها) للشركة  مسبق  فسخ 
مع تحديد عن3ان اإلرساليات في):)46،)
شارع عقبة الطابق)1)رقم)2،)أكدال،)

الرباط.
أي3ب) محمد  السيد  املسير  إبراء)

بنمنص3ر.

محمد) السيد  املصفي  تسمية 

أي3ب بنمنص3ر.

تم اإليداع القا 3ني بمكتب الضبط)

بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحكمة 

14)ي3 ي3)2321)تحت رقم)115397.
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DAR LASALA

SARL AU

ش.م.م ش.و

تأسيس شركةذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

عقد) تأسيس  تم  (،2321 أبريل) (33

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد ذات امل3اصفات التالية):

 DAR شركة) (: التسمية) (- (1

LASALA)ش.م.م ش.و.

عقاري،) منعش  (: امل3ض3ع) (- (2

أشغال مختلفة للبناء،)أشغال عامة.

 ANGLE AL (: الرئي�شي) املقر  (- (3

 HIND ET FARHAT HACHAD IMB

.F(APT(11,(3ème(ETAGE(RABAT

درهم) (133.333 (: رأس املال) (- (4

مقسمة إلى)1333)حصة بقيمة)133 

درهم للحصة.

:)من فاتح) السنة االجتماعية) (- (5

يناير إلى)31)من ديسمبر.

6)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من ي3م)

تأسيس الشركة الفعلي إال في حالة)

التصفية املسبقة أو التمديد.

تسير) (: واإلدارة) التسيير  (- (7

ج3اد) السيد  طرف  من  الشركة 

عجيل ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ)13)ي3 ي3)2321 

تحت رقم)115332.
للنشر والبيان
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عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13336

STE SOLALOG
SARL

سجل تجاري لس3ق األربعاء الغرب 
رقم : 25945

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 133.333 درهم

املقر االجتماعي : حي هند، مجم3عة 
املسيرة، رقم 9، س3ق األربعاء الغرب 

قفل التصفية
على إثر محضر الجمع العام) (- (1
ماي) (26 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي،)
تقرر) الغرب،) األربعاء) بس3ق  (2321

ما يلي):
للشركة) اإلرادية  التصفية  قفل 

وحذفها من السجل التجاري.
محمد،) بنعال  (: املصفي) تبرئة 

.GB29163(ب.ت.و
2)-)تم االيداع القا 3ني لدى كتابة)
بس3ق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
األربعاء)الغرب بتاريخ)13)ي3 ي3)2321 

تحت رقم)135/2321.
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OLEA INVEST
 SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم وضع) قد  بالرباط  (2321 ماي) (5
تحمل) لشركة  األسا�شي  القا 3ن 

الخصائص التالية):
.OLEA INVEST(:(التسمية

ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 
املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

الهدف االجتماعي):)الفالحة.
رأسمال الشركة):)133.333)درهم)
فئة) من  حصة  (1333 إلى) مقسمة 

133)درهم للحصة ال3احدة.
 1333 السيد اجاجي عبد الكريم)

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

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

(،3 طابق) (8 بل3ك ج رقم) (: املقر)

دي3ر الحمر،)يعق3ب املنص3ر،)الرباط.

املسير):)السيد اجاجي عبد الكريم.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكمة التجارية بالرباط) (114788
رقم السجل التجاري)152147)الرباط.
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LE PIAZZA VERDE 
SARL

حل الشركة قبل األوان
على إثر القرار االستثنائي للشريك)

 LA PIAZZA VERDE(ال3حيد لشركة
تقرر) (2321 أبريل) (26 بتاريخ) (SARL 

ما يلي):

 LA PIAZZA VERDE حل شركة)

SARL)قبل األوان.

تسمية مصف للشركة في شخص)

السيد عبد القادر بندري3ش،)الحامل)

رقم) ال3طنية  التعريف  لبطاقة 

.A476437

للشركة) االجتماعي  املقر  جعل 
حي) الج3ز،) ز قة  (63 (: ب) والكائن 

كمقر لتصفية) الشيخ املفضل سال،)

حسابات الشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال بتاريخ)14)ي3 ي3)2321 

تحت رقم)36852.
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 AUTO EXTRA MAIN 
ش.م.م ذات الشريك ال3حيد

حي املغرب العربي، رقم 59 سكت3ر 2، 

تمارة

تك3ين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك ال3حيد

بالرباط) مؤرخ  عقد  بمقت�شى 

الق3ا ين) وضع  تم  (2321 ماي) (23

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

املميزات) ذات  ال3حيد  الشريك  ذات 

التالية):

 AUTO EXTRA MAIN(:(التسمية

ش.م.م ذات الشريك ال3حيد.

الهدف):)إصالح السيارات.

:)حي املغرب العربي) املقر الرئي�شي)
رقم)59)سكت3ر)2،)تمارة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تك3ين الشركة.
بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)13.333)درهم مقسم على)133 

حصة بنسبة)133)درهم لل3احدة.

األرباح) من  (%5 تؤخذ) (: األرباح)

الصافية للتأسيس االحتياطي.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

السيد ز اوي أدم ملدة غير محدودة.

باملحكمة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

االبتدائية بتمارة بتاريخ)14)ي3 ي3)2321 

تحت رقم)5916.

288  P

 STE NEW GENERATION

LAB
 SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) (2321 أبريل) (13 بتاريخ) ومسجل 

املسؤولية) محدودة  شركة  إنشاء)

والتي تحمل الخصائص التالية):

الهدف االجتماعي):

تصدير واستيراد)؛

املستلزمات) جميع  وشراء) بيع 

الطبية وشبه الصيدال ية.
رأسمال الشركة):)133.333)درهم.

املقر االجتماعي):)54)ز قة تانسيفت،)

الشقة رقم)1،)أكدال،)الرباط.

مدة الشركة):)99)سنة.

تم تعيين السيدة ك3ثر) (: التسيير)

الحجامي مسيرة للشركة.
التجاري) بالسجل  التقيد  رقم 

بالرباط)152737.
مقتطف وبيان
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 STE GOLD PAR 
SARL

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

قرر املشارك3ن في) (2321 فاتح أبريل)

الشركة ما يلي):

تغيير مقر الشركة):

ساحة أب3 بكر الصديق،) (2 (: من)

شقة رقم)6،)أكدال،)الرباط.

عين) الغربية،) سالمة  أوالد  (: إلى)

عتيق،)تمارة.

تف3يت الحصص):

لح3يرات) السيدة  جالء) ف3تت 

نسرين) لح3يرات  السيدة   لفائدة 

53)حصة.

سابق) مشارك  مسير  استقالة 

السيدة لح3يرات  جالء)وتعيين مسير)

لح3يرات) السيدة  جديد  مشارك 

نسرين.

تم اإليداع القا 3ني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

8)ي3 ي3)2321)تحت رقم)115259.
مقتطف وبيان
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STE CENTRE DAKAI
SARL

تأسيس
بم3جب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (،2321 ي3 ي3) (3
رأسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

االجتماعي  ومقرها  درهم   133.333

سال   37 رقم  إقامة  قرطاجة  ممر   :

الخصائص) تحمل  والتي  الجديدة 

التالية):

 STE CENTRE DAKAI(:(التسمية

.SARL

الصفة القا 3 ية : شركة محدودة 

املسؤولية.

السيد أسامة   : ال3حيد  الشريك 

أفري3.

الدعم  إدارة   : االجتماعي  الهدف 

املدر�شي.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

السجل التجاري.

درهم) (133.333 (: الرأسمال)

مقسم إلى)1333)حصة من فئة)133 

درهم.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.



13337 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

:)تم تعيين السيد أسامة) التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  ك  أفري3 

محدودة.

لدى) تم  قد  القا 3ني  اإليداع 

جهة) لالستثمار  الجه3ي  املكتب 

الرباط سال زم3ر زعير بتاريخ)3)ي3 ي3)

2321)السجل التجاري رقم)33819.

291 P

ما جمنت ك3نسيلتين ا د أكاو ت 

ش.م.م

JEBRANE SOLUTION
SARL AU

رأسمال : 133.333 درهم

املقر االجتماعي : 12 مكرر شارع 

لبنان رقم 3 املحيط الرباط

بم3جب عقد اتفاق خاص ي3م)27 

قرر املساهم3ن لشركة) (2321 أبريل)

 JEBRANE SOLUTION SARL AU

محدودة) لشركة  العق3د  تسجيل 

املسؤولية تحمل الخصائص التالية):

 JEBRANE (: التسمية)

.SOLUTION SARL AU

الرأسمال):)133.333)درهم.

أجهزة) بيع  (: االجتماعي) النشاط 

معل3ماتية،)استيراد وتصدير.

12 مكرر شارع  (: املقر االجتماعي)

لبنان رقم 3 املحيط الرباط.

التسيير : تم تعيين السيد جبران 

عثمان كمسير للشركة.

باملحكمة  القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط ي3م 15 ي3 ي3 2321 

تحت رقم التسجيل 168491.

292 P

SAAD ALKHIR CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال : 133.333 درهم

املقر االجتماعي : شارع عبد الكريم 

الخطابي رقم 25 الرباط

تف3يت الحصص
الجمع) محضر  في  جاء) ملا  تبعا 

بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 

 16)أبريل)2321)تقرر ما يلي):

 133 حصة بقيمة) (1333 تف3يت)

طرف) من  ال3احدة  للحصة  درهم 

والسيد) مجيدة  رحاب  السيدة 

هشام)) السيد  لصالح  لطيفة  رحاب 

بن3سعد.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد.

وضع  ظام أسا�شي جديد مرفق)

بما سبق من التعديالت.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)14)ي3 ي3)2321)تحت)

رقم)115436.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

293 P

 LABORATOIRE DENTAIRE

AL MOUHIT

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال : 333.333 درهم

املقر االجتماعي : 81 شارع عبد 

الكريم الخطابي الرباط

تغييرات
الجمع) محضر  في  جاء) ملا  تبعا 

 17 بتاريخ) املنعقد  العام االستثنائي 

ماي)2321)تقرر ما يلي):

افقير) الحسن  السيد  استقالة 

والسيد ي3سف ا بداد من منصبهما)

كمسيرين.

الفردي للسيد الحسين) اإلمضاء)

افقير.

وضع  ظام أسا�شي جديد مرفق)

بما سبق من التعديالت.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)14)ي3 ي3)2321)تحت)

رقم)115437.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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MAZAYA CONSULTING
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد

رأسمالها 133.333 درهم
املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة 4، أكدال، الرباط
تأسيس

 28 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
قد تم تأسيس) بالرباط،) (2321 ماي)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
شريك وحيد والتي تحمل الخصائص)

التالية):
 MAZAYA (: التسمية)

.CONSULTING
مقاول ديك3ر) (: الهدف االجتماعي)
ومصمم والخدمات املتعددة والبناء.

شارع) (15 (: ( االجتماعي) املقر 
األبطال الشقة)4،)أكدال،)الرباط.

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

 133.333 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

السيدة) (: ال3حيد) املساهم 
 14 بقطاع) القاطنة  السبيطي  3ال 
إقامة رياض الرباط،)عمارة ب الشقة)

5،)حي الرياض الرباط.
اإليداع) تم  (: ( القا 3ني) اإليداع 
لدى) التجاري  بالسجل  القا 3ني 
 16 في) بالرباط  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  ومسجل  (2321 ي3 ي3)

.152835
295 P

كريياتيف تيمم كروب
شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رأسمالها ب 133.333 درهم
العن3ان : رياض األ دلس قصبة 

عمارة 19 شقة رقم 16 حي الرياض 
الرباط

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
العام) الجمع  اتفق  (2321 أبريل) (19
كريياتيف«) كروب  »تيمم  لشركة)
شركة ذات مسؤولية محدودة،)يقدر)
رأسمالها ب)133.333)درهم،)وي3جد)

مقرها االجتماعي بالعن3ان التالي):

 19 )رياض األ دلس قصبة عمارة)

الرباط،) الرياض  حي  (16 رقم) شقة 

على ما يلي):

الزيادة في رأسمال الشركة.

زيادة) لشركة  العام  الجمع  قرر 
درهم) (933.333 بـ) الشركة  رأسمال 

إلى) درهم  (133.333 من) لتح3يله 

1.333.333)درهم وذلك بخلق)9333 

حصة جديدة بمقدار)133)درهم.

تغيير مقر الشركة.

مقر) تغيير  العام  الجمع  قرر 

الشركة من ز قة بدر عمارة مراكش)
رياض) إلى  الرباط  أكدال  (5 رقم)

19)شقة رقم) األ دلس قصبة عمارة)

16)حي الرياض الرباط.

األساسية) الق3ا ين  تحيين 

للشركة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالرباط)

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (14 بتاريخ)

.115392
لالستشارة والتنبيه

ص3فاديك3م

296 P

LEAD PREMIUM
شركة محدودة املسؤولية

1)-)بمقت�شى محضر الجمع العام)

الشركة املسماة) غير العادي لشركاء)

الذي) ش.م.م  (»LEAD PREMIUM«

دوليزال) كريم  محمد  األستاذ  تلقاه 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  م3ثق 

مارس)2321،)قرر الشركاء)ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة من)

األول،) الطابق  ديريس  ني  ساحة  (7

(: التالي) العن3ان  إلى  البيضاء) الدار 
ز قة اإلمام مسلم ال3ازيس الدار) (4

البيضاء.

2)-)بمقت�شى محضر الجمع العام)

الشركة املسماة) غير العادي لشركاء)

»»LEAD PREMIUM«)ش.م.م الذي)

دوليزال) كريم  محمد  األستاذ  تلقاه 

ماي) (23 بتاريخ) م3ثق بالدار البيضاء)

2321،)قرر الشركاء)ما يلي):
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تغيير الت3قيع االجتماعي للشركة)

بين) مشتركا  الت3قيع  أصبح  حيث 

املسيرين للشركة.

بالسجل) القا 3ني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  للمحكمة  التجاري 

بتاريخ) (781685 تحت رقم) البيضاء)

8)ي3 ي3)2321.

297 P

SOCIETE VOLGA METAL
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)

لشركة ف3لفا ميطال ش.م.م) (2323

تقرر ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)

لشركة ف3لفا ميطال املتمثل في شركة)

مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 

درهم،) (4.165.333.333 برأسمال)

املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)

الحامل) املجيد  عبد  بلمكي  السيد 

(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)

الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)

الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

محدودة) شركة  من  ميطال  ف3لفا 

محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

778363)بتاريخ)12)ماي)2321.
لإلشارة والبيان
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SOCIETE VITAL FER
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)
2323)لشركة فيتال فير ش.م.م تقرر)

ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)

في شركة) املتمثل  فير  فيتال  لشركة 

مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 

درهم،) (4.165.333.333 برأسمال)

املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)

الحامل) املجيد  عبد  بلمكي  السيد 

(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)

الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)

الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

محدودة) شركة  من  فير  فيتال 

محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

778524)بتاريخ)18)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

299 P

 SOCIETE RIVA
AUTOMOBILES

SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)

أوط3م3بيل) ريفا  لشركة  (2323

ش.م.م تقرر ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)

شركة) في  أوط3م3بيل  ريفا  لشركة 

مساهمة شركة  أ فست،) مسكي 

درهم،) (4.165.333.333 برأسمال) (

املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)

الحامل) املجيد  عبد  بلمكي  السيد 

(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)

الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)

الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

ريفا أوط3م3بيل من شركة محدودة)

محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

777833)بتاريخ)13)ماي)2321.
لإلشارة والبيان
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SOCIETE OUZOUD METAL
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)

لشركة أوزود ميطال ش.م.م) (2323

تقرر ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)

لشركة أوزود ميطال املتمثل في شركة)

مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 

درهم،) (4.165.333.333 برأسمال)

املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)

الحامل) املجيد  عبد  بلمكي  السيد 

(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)

الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)

الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

محدودة) شركة  من  ميطال  أوزود 

محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

778365)بتاريخ)18)ماي)2321.
لإلشارة والبيان
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SOCIETE OUARGHA FER
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)

2323)لشركة ورغة فير ش.م.م تقرر)

ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)

شركة) في  املتمثل  فير  ورغة  لشركة 

مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 

درهم،) (4.165.333.333 برأسمال)

املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)

الحامل) املجيد  عبد  بلمكي  السيد 

(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)

الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)

الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

محدودة) شركة  من  فير  ورغة 

محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.
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األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

778363)بتاريخ)18)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

302 P

SOCIETE NILE STEEL

SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)

2323)لشركة  يل ستيل ش.م.م تقرر)

ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)

لشركة  يل ستيل املتمثل في شركة)

مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 

درهم،) (4.165.333.333 برأسمال)

املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)

الحامل) املجيد  عبد  بلمكي  السيد 

(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)

الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)

الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

محدودة) شركة  من  ستيل   يل 

محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

779299)بتاريخ)18)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

303 P

SOCIETE NIAGARA METAL
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 
7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)
2323)لشركة  ياجارا ميطال ش.م.م)

تقرر ما يلي):
امل3افقة على تعيين شريك وحيد)
املتمثل) ميطال  لشركة  ياجارا 
شركة) أ فست،) مسكي  شركة  في 
 4.165.333.333 مساهمة برأسمال)
الرئيس) طرف  من  املسيرة  درهم،)
املدير العام السيد بلمكي عبد املجيد)
رقم) ال3طنية  للبطاقة  الحامل 
UC16589،)عن3ان مقرها االجتماعي)
بن) ومحمد  الزرقط3ني  محج  زاوية 
مارينا) (68 الرضا) رياض  هللا  عبد 
سا تر)1)الطابق الخامس م)35،)الدار)

البيضاء.
في) االعتراف بمساهمات الشركاء)
الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.
للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 
 يا جارا ميطال من شركة محدودة)
محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.
والسادس) األول  البند  تغيير 
األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.
األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

778526)بتاريخ)18)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

304 P

SOCIETE MEK-PREFAT
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 
7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)
2323)لشركة ميك بريفا ش.م.م تقرر)

ما يلي):
امل3افقة على تعيين شريك وحيد)
لشركة ميك بريفا املتمثل في شركة)
مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 
درهم،) (4.165.333.333 برأسمال)

املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)
الحامل) عبد املجيد  بلمكي  السيد 
(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 
عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)
الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)
الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.
في) االعتراف بمساهمات الشركاء)
الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.
للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 
محدودة) شركة  من  بريفا  ميك 
محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.
والسادس) األول  البند  تغيير 
األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.
األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

777831)بتاريخ)13)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

305 P

SOCIETE JAWDA BOIS
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 
7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)
2323)لشركة ج3دة ب3ا ش.م.م تقرر)

ما يلي):
امل3افقة على تعيين شريك وحيد)
في شركة) املتمثل  ب3ا  لشركة ج3دة 
مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 
درهم،) (4.165.333.333 برأسمال)
املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)
الحامل) عبد املجيد  بلمكي  السيد 
(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 
عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)
الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)
الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.
في) االعتراف بمساهمات الشركاء)
الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.
للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 
محدودة) شركة  من  ب3ا  ج3دة 
محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

778523)بتاريخ)18)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

306 P

SOCIETE FOURAT METAL
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)

لشركة فرات ميطال ش.م.م) (2323

تقرر ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)

لشركة فرات ميطال املتمثل في شركة)

مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 

درهم،) (4.165.333.333 برأسمال)

املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)

الحامل) عبد املجيد  بلمكي  السيد 

(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)

الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)

الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

محدودة) شركة  من  ميظال  فرات 

محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

777828)بتاريخ)13)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

307 P



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13340

SOCIETE EL ATTI METAL

SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)

2323)لشركة العاطي ميطال ش.م.م)

تقرر ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)

املتمثل) ميطال  العاطي  لشركة 

شركة) أ فست،) مسكي  شركة  في 

 4.165.333.333 مساهمة برأسمال)

الرئيس) طرف  من  املسيرة  درهم،)

املدير العام السيد بلمكي عبد املجيد)

رقم) ال3طنية  للبطاقة  الحامل 

UC16589،)عن3ان مقرها االجتماعي)

بن) ومحمد  الزرقط3ني  محج  زاوية 

مارينا) (68 الرضا) رياض  هللا  عبد 

سا تر)1)الطابق الخامس م)35،)الدار)

البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

محدودة) من شركة  ميطال  العاطي 

محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  بالراشيدية  االبتدائية 

733/2321)بتاريخ)26)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

308 P

SOCIETE DIJLA FER

SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)

2323)لشركة دجلة فير ش.م.م تقرر)

ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)
شركة) في  املتمثل  فير  دجلة  لشركة 
مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 
درهم،) (4.165.333.333 برأسمال)
املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)
الحامل) عبد املجيد  بلمكي  السيد 
(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 
عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)
الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)
الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.
في) االعتراف بمساهمات الشركاء)
الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.
للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 
محدودة) شركة  من  فير  دجلة 
محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.
والسادس) األول  البند  تغيير 
األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.
األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

777827)بتاريخ)13)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

309 P

SOCIETE CARRIERE BILADI
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 
7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)
بيالدي ش.م.م) كاريير  لشركة  (2323

تقرر ما يلي):
امل3افقة على تعيين شريك وحيد)
لشركة كاريير بيالدي املتمثل في شركة)
مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 
درهم،) (4.165.333.333 برأسمال)
املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)
الحامل) عبد املجيد  بلمكي  السيد 
(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 
عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)
الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)
الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

محدودة) شركة  من  بيالدي  كاريير 

محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

778525)بتاريخ)18)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

310 P

 SOCIETE CARL BAU-MANN

ET CIE
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)

ش.م.م) ب3مان  كارل  لشركة  (2323

تقرر ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)

لشركة كارل ب3مان املتمثل في شركة)

مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 

درهم،) (4.165.333.333 برأسمال)

املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)

الحامل) عبد املجيد  بلمكي  السيد 

(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)

الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)

الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

محدودة) شركة  من  ب3مان  كارل 

محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 2453 رقم) تحت  بمكناس  التجارية 

بتاريخ)19)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

311 P

SOCIETE AYAM FER

SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)

لشركة أيام فير ش.م.م تقرر) (2323

ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)

شركة) في  املتمثل  فير  أيام  لشركة 

مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 

درهم،) (4.165.333.333 برأسمال)

املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)

الحامل) عبد املجيد  بلمكي  السيد 

(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)

الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)

الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

أيام فير من شركة محدودة املسؤولية)

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

779333)بتاريخ)24)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

312 P
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SOCIETE AUTO MESKI
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)

ش.م.م) مسكي  أوط3  لشركة  (2323

تقرر ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)

لشركة أوط3 مسكي املتمثل في شركة)

مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 

درهم،) (4.165.333.333 برأسمال)

املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)

الحامل) عبد املجيد  بلمكي  السيد 

(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)

الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)

الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

محدودة) شركة  من  مسكي  أوط3 

محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

778361)بتاريخ)12)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

313 P

SOCIETE RIVERA METAL
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)

لشركة ريفيرا ميطال ش.م.م) (2323

تقرر ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)

لشركة ريفيرا ميطال املتمثل في شركة)

مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 

درهم، (4.165.333.333 برأسمال)

)املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)

الحامل) عبد املجيد  بلمكي  السيد 

(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)

الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)

الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 
محدودة) شركة  من  ميطال  ريفيرا 

محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

778362)بتاريخ)12)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

314 P

SOCIETE RIVA INDUSTRIE
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)

2323)لشركة ريفا أ دوستري ش.م.م)

تقرر ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)

املتمثل) أ دوستري  ريفا  لشركة 

شركة) أ فست،) مسكي  شركة  في 

 4.165.333.333 مساهمة برأسمال)

الرئيس) طرف  من  املسيرة  درهم،)

املدير العام السيد بلمكي عبد املجيد)

رقم) ال3طنية  للبطاقة  الحامل 

UC16589،)عن3ان مقرها االجتماعي)
بن) ومحمد  الزرقط3ني  محج  زاوية 

مارينا) (68 الرضا) رياض  هللا  عبد 

سا تر)1)الطابق الخامس م)35،)الدار)

البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

محدودة) شركة  من  أ دوستري  ريفا 

محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

779287)بتاريخ)21)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

315 P

SOCIETE RITA FER
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)

لشركة غيتا فير ش.م.م تقرر) (2323

ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)

شركة) في  املتمثل  فير  غيتا  لشركة 

مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 

درهم،) (4.165.333.333 برأسمال)

املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)

الحامل) عبد املجيد  بلمكي  السيد 

(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)

الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)

الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

محدودة) شركة  من  فير  غيتا 

محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

779286)بتاريخ)21)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

315Pمكرر

 SOCIETE AFOURAR

AUTOMOBILES
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)

أوط3م3بيل) أف3رار  لشركة  (2323

ش.م.م تقرر ما يلي):

امل3افقة على تعيين شريك وحيد)

املتمثل) أوط3م3بيل  أف3رار  لشركة 

شركة) أ فست،) مسكي  شركة  في 

 4.165.333.333 مساهمة برأسمال)

الرئيس) طرف  من  املسيرة  درهم،)

املدير العام السيد بلمكي عبد املجيد)

رقم) ال3طنية  للبطاقة  الحامل 

UC16589،)عن3ان مقرها االجتماعي)

بن) ومحمد  الزرقط3ني  محج  زاوية 

مارينا) (68 الرضا) رياض  هللا  عبد 

سا تر)1)الطابق الخامس م)35،)الدار)

البيضاء.

في) االعتراف بمساهمات الشركاء)

الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 

شركة) من  أوط3م3بيل  أف3رار 

شركة) إلى  املسؤولية  محدودة 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

ال3حيد.

والسادس) األول  البند  تغيير 

األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.

األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

778364)بتاريخ)12)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

316 P



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13342

SOCIETE ALIA METAL
SARL

العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 
7) 3فمبر) غير العادي املنعقد بتاريخ)
لشركة عالية ميطال ش.م.م) (2323

تقرر ما يلي):
امل3افقة على تعيين شريك وحيد)
لشركة عالية ميطال املتمثل في شركة)
مساهمة) شركة  أ فست،) مسكي 
درهم،) (4.165.333.333 برأسمال)
املسيرة من طرف الرئيس املدير العام)
الحامل) عبد املجيد  بلمكي  السيد 
(،UC16589 رقم) ال3طنية  للبطاقة 
عن3ان مقرها االجتماعي زاوية محج)
الزرقط3ني ومحمد بن عبد هللا رياض)
الطابق) (1 سا تر) مارينا  (68 الرضا)

الخامس م)35،)الدار البيضاء.
في) االعتراف بمساهمات الشركاء)
الشركة القابضة لهم وامل3افقة عليها.
للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 
محدودة) شركة  من  ميطال  عاليا 
محدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك ال3حيد.
والسادس) األول  البند  تغيير 
األسا�شي) القا 3ن  من  والسابع 

للشركة.
األسا�شي) النظام  على  امل3افقة 

املعدل للشركة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

777829)بتاريخ)13)ماي)2321.
لإلشارة والبيان

317 P

LES DELICES M AND S
ش.م.م

تجزئة رياض السالم رقم 35، 
خنيفرة

التأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (2321 4)ي3 ي3)
ذات مسؤولية محدودة بامل3اصفات)

التالية):
 LES DELICES M (: التسمية)

.AND S

ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 
املسؤولية املحدودة.

رياض  تجزئة   : االجتماعي) املقر 
السالم رقم 35، خنيفرة.

الغرض):)مقهى،)مخبزة ومطعم.
 133.333 في) حدد  (: الرأسمال)
درهم م3زع))إلى)1.333)حصة م3زعة)

على الشكل التالي):
سعيدة لحليمي):)233)حصة.

مريم اكن3ز):)433)حصة.

سارة اكن3ز):)433)حصة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
ملدة) وذلك  لحليمي  سعيدة  السيدة 

غير محددة.
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
القا 3ني للشركة لدى كتابة الضبط)
بخنيفرة) االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (11 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (2321/227

.3881
318 P

STE BONAJITRA TRAVAUX
تجزئة االرز حمرية رقم 31

خنيفرة
غير) اجتماع  محضر  بمقت�شى 
تم) (2321 26)أبريل) بتاريخ) عادي 

اتخاذ القرارات التالية):
نشاط  قل) إضافة  (: (1 القرار)

البضائع والبستنة والتنظيف.
التشطيب على نشاط) (: (2 القرار)

مفاوضة وغرس الحدائق.
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
القا 3ني للشركة لدى كتابة الضبط)
بخنيفرة) االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (13 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (2321/227

.3653
319 P

SPBERTRA
ش.م.م ش.و

حي النسيم رقم 41، خنيفرة
التأسيس

 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ذات) تأسيس شركة  تم  (2321 ماي)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

بامل3اصفات التالية):

.SPBERTRA(:(التسمية
ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
حي   41 رقم   : االجتماعي) املقر 

النسيم، خنيفرة.
الغرض):)أشغال مختلفة،)تركيب)
وصيا ة) أشغال  السقي،) أ ظمة 

األرا�شي الفالحية.
 133.333 في) حدد  (: الرأسمال)
درهم م3زع))إلى)1.333)حصة م3زعة)

على الشكل التالي):
زكرياء)بركي):)1333)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
غير) ملدة  وذلك  بركي  زكرياء) السيد 

محددة.
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
القا 3ني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
8)ي3 ي3)2321)تحت رقم)2321/222 

السجل التجاري رقم)3875.
320 P

DIAMANT ZAYANE
ش.م.م

تجزئة العبدالوي رقم 4 طريق 
مكناس، خنيفرة

التأسيس
بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
تم تأسيس شركة ذات) (2321 ي3 ي3)
بامل3اصفات) محدودة  مسؤولية 

التالية):
.DIAMANT ZAYANE(:(التسمية
ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
املقر االجتماعي): تجزئة العبدالوي 

رقم 4 طريق مكناس، خنيفرة.
الغرض):)مقهى،)مخبزة ومطعم.

 133.333 في) حدد  (: الرأسمال)
درهم م3زع))إلى)1.333)حصة م3زعة)

على الشكل التالي):
زيد اب3يغف):)653)حصة.
 جية الرمي):)353)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد زيد اب3 يغف وذلك ملدة غير)

محددة.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

القا 3ني للشركة لدى كتابة الضبط)

بخنيفرة) االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (14 بتاريخ)

رقم) التجاري  السجل  (2321/234

.3885

321 P

CHAHID34

ش.م.م ش.و

ز قة 4 رقم 3، حي اللة زينب، 

خنيفرة

التأسيس
 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ذات) تأسيس شركة  تم  (2321 ماي)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

بامل3اصفات التالية):

.CHAHID34(:(التسمية

ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

: ز قة 4 رقم 3،  املقر االجتماعي)

حي اللة زينب، خنيفرة.

لفائدة) البضائع  :) قل  الغرض)

والدولي) ال3طني  النقل  الغير،)

للبضائع،)كراء)اآلالت.

 133.333 في) حدد  (: الرأسمال)

درهم م3زع))إلى)1.333)حصة م3زعة)

على الشكل التالي):

 3ر الدين افناني):)1333)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد  3ر الدين افناني وذلك ملدة)

غير محددة.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

القا 3ني للشركة لدى كتابة الضبط)

بخنيفرة) االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (14 بتاريخ)

رقم) التجاري  السجل  (2321/233

.3883

322 P



13343 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

 PHARMACIE HEALING
ATLAS
ش.م.م

ز قة 1 رقم 46 حي الجيش امللكي، 
خنيفرة

التأسيس
 9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تأسيس شركة ذات) (2321 ي3 ي3)
بامل3اصفات) محدودة  مسؤولية 

التالية):
 PHARMACIE (: التسمية)

.HEALING ATLAS
مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.
املقر االجتماعي): ز قة 1، رقم 46، 

حي الجيش امللكي، خنيفرة.
الغرض):)صيدلية.

 133.333 في) حدد  (: الرأسمال)
درهم م3زع))إلى)1.333)حصة م3زعة)

على الشكل التالي):
زهري امال):)1333)حصة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
غير) ملدة  وذلك  امال  زهري  السيدة 

محددة.
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
القا 3ني للشركة لدى كتابة الضبط)
بخنيفرة) االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (15 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (2321/243

.3897
323 P

ائتما ية أسفار ك3نساي
شقة رقم)4)جنان النهضة)1)الرباط

الهاتف):)3537729763

LA PORTE DE MONDE
SARL AU

رأس املال):)133.333)درهم
العن3ان : 1331 تجزئة أوالد زعير 

عين ع3دة تمارة
تغييرات في الشركة

االستثنائي) العام  الجمع  إطار  في 
 LA PORTE DE MONDE لشركة)
ماي   21 بتاريخ  املنعقد   SARL AU
وباإلجماع  األعضاء  قرر   2321

التغييرات التالية :

1 - ت3سيع النشاط :
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
مستمر  تدريب   : النشاط  إضافة 
)التفصيل والقطع والخياطة) بدون 

درجة.
خياط.

تحديث القا 3ن األسا�شي للشركة :
الجديدة  التعديالت  مراعاة  مع 

للشركة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتمارة ي3م)16)ي3 ي3)2321 
التجاري) السجل  (1351 رقم) تحت 

رقم)127993.
للبيان

324 P

STE LOUSARIM L.H
SARL AU

تك3ين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك ال3حيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
وضع) تم  (2321 مارس) (31 بتاريخ)
الق3ا ين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك ال3حيد ذات)

املميزات التالية):
التجميل) م3اد  بيع  (: الهدف)

بالجملة.
بيع األعشاب الطبيعية.

املقر):)شارع م3الي احمد ال3كيلي)
عمارة)33)رقم)8)حسان الرباط.

بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 
قدره)133.333)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)
السيدة حدوش) محدودة من طرف 

ملياء.
بكتابة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
السجل) رقم  (2321 ي3 ي3) (2 بتاريخ)

التجاري):)152423.
325 P

STE JR DESIGN
SARL AU

بمدينة) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
تم) (2321 أبريل) (12 بتاريخ) الرباط 
وحدد الشركة  ق3ا ين  بعض   تغيير 

)ما يلي):

تغيير) تم  (: االجتماعي) املقر  تغيير 

شارع) من  للشركة  االجتماعي  املقر 

 33 م3الي أحمد ال3كيلي عمارة رقم)

شقة رقم)8،)حسان إلى)9)ز قة جبل)

ت3بقال رقم)3)أكدال الرباط.

بكتابة) تم  (: القا 3ني) لإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (17 بتاريخ)

.143579

326 P

STE SUPER - ZOO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي بسال بتاريخ)

القا 3ن) وضع  تم  (2321 ماي) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ذات) واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

 STE (: االجتماعية) التسمية 

.SUPER - ZOO

أو) تاجر  (: االجتماعي) الهدف 

وسيط في استيراد وتصدير.

املقر االجتماعي):)محل رقم)2،دوار)

أوالد عامر،)عين اعتيق،)تمارة.

املدة االجتماعية):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 133.333 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 

درهم م3زع على)1333)حصة من فئة)

133)درهم للحصة وزعت كما يلي):

 1333 (: هدى) كاشط  السيدة 

حصة.

التسيير):)تم تعيين السيدة كاشط)

غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  هدى،)

محدودة.

تم التسجيل في السجل التجاري)

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بتمارة تحت رقم)133393.

327 P

STE  HOLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي بسال بتاريخ)
القا 3ن) وضع  تم  (2321 ماي) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):

 STE (: االجتماعية) التسمية 

.HOLA

:)متعهد تقديم) الهدف االجتماعي)

الطعام.

أو) التجارية  اإلدارة  مقاول 

للخدمة) الزراعية  أو  الصناعية 

املد ية أو الجيش.
املقر االجتماعي):)مقر تجاري،)رقم)

44،)عمارة)23،)إقمة معم3رة)2،)أوالد)

هالل)-)سال الجديدة)-)سال.

املدة) (: االجتماعية) املدة 

االجتماعية):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 133.333 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 

درهم م3زع على)1333)حصة من فئة)

133)درهم للحصة وزعت كما يلي):

السيدة ازكاوي هبة):)533)حصة.

  533 (: ع3اطف) مجيد  السيدة 

حصة.
التسيير):)تم تعيين السيدة ازكاوي)

غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  هبة،)

محدودة.
تم التسجيل في السجل التجاري)

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت رقم)33927.

328 P

STE COTONEWTEX
SARL AU

CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DHS

تعديل في الشركة
في إطار الجمع االستثنائي لشركة)

 COTONEWTEX SARL AU

واملنعقد بتاريخ)27)أبريل)2321)تقرر)

ما يلي):



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13344

ت3سيع نشاط الشركة إلى):
(- -)منظف لص3ف والقطن) تاجر)

االستيراد والتصدير.
 15 من) (: الشركة) مقر  تغيير 
أبيم3 أكدال) (4 شارع األبطال الشقة)
مزارع) سيفي  تجزئة  (6 إلى) الرباط 

دوسليم عامر ب3قنادل سال.
تم اإليداع القا 3ني للشركة لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرباط تحت رقم)114651.
329 P

STE HALA TDC
SARL AU

CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DHS
تعديل في الشركة

في إطار الجمع االستثنائي لشركة)
واملنعقد) (HALA TDC SARL AU
بتاريخ)13)ديسمبر)2318)تقرر ما يلي):

ت3سيع نشاط الشركة إلى):
الطباعة) أعمال  مختلفة  أشغال 

ول3حات اإلشهار.
تغيير مقر الشركة):)من ساحة أب3)
أكدال) (36 بكر الصديق الشقة رقم)
15)تجزئة الن3ر حي) الرباط إلى محل)

الشيخ املفضل سال.
تم اإليداع القا 3ني للشركة لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرباط تحت رقم)115332.
330 P

 STE THE SEAWEED
 COMPANY RED TURTLE

TSC RT
SARL

سجل تجاري رقم 33539
تغيير شركة

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

النشاط) إلى  أنشطة  إضافة 
االجتماعي للشركة.

باملحكمة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
ي3 ي3) (17 بتاريخ) بالعي3ن  االبتدائية 

2321)تحت رقم)1867/21.
331 P

STE MOURI POLE
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 DOUAR TOUTLINE ABAYNOU

GUELMIM
 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ذات) تأسيس شركة  تم  (2321 ماي)
مسؤولية محدودة باملميزات التالية):

 MOURI POLE التسمية):)شركة)
ش.م.م.)شريك وحيد.

ت3تلين) دوار  (: االجتماعي) املقر 
أباين3 كلميم.

درهم) (133.333 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1333 على) مقسمة 

133)درهم.
أشغال) (- عامة) تغذية  (: الهدف)

متن3عة.
الشركاء):)محمد مر�شي.

املدة):)99)سنة.
حاليا) الشركة  تسيير  (: التسيير)
من طرف السيد محمد مر�شي رقم)
 JA 42674 بطاقة التعريف ال3طنية)
الساكن بشقة)234)عمارة)1)الشطر)

13)الفرح بنسركاو أكادير.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 
رقم) (2321/231 رقم) تحت  (2321

السجل التجاري)3537.
332 P

STE MOGANOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
وضع) تم  (2321 ماي) (22 بتاريخ)
قا 3ن منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة وذات املميزات التالية):
 STE MOGANOR (: التسمية)

ذات املسؤولية املحدودة.
امل3اد) وتخزين  إ تاج  (: الهدف)
الغذائية،)بيع األسماك الطرية،) قل)

البضائع.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)133.333 
حصة من) (1333 إلى) درهم مقسمة 
م3زعة) لل3احدة  درهم  (133 فئة)

كاآلتي):

 343 (: مصطفى) تبيل  السيد 
حصة.

 333 (: محمد) مغريزي  السيد 
حصة.

(: الرحيم) عبد  العبار  ولد  السيد 
333)حصة.

الحجري) حي  (: االجتماعي) املقر 
تجزئة)1533)رقم)813)العي3ن.

تبيل) السيد  تعيين  تم  (: اإلدارة)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  مصطفى 
محددة كما تعتمد الشركة اإلمضاء)

ال3حيد له.
بكتابة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعي3ن)
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (2 بتاريخ)

.36833
333 P

STE LIHBI FISH L.F
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وذات الشريك ال3حيد
تأسيس

وضع) تم  (2321 ماي) (3 بتاريخ)
قا 3ن منظم لشركة ذات املسؤولية)
ال3حيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية):
 STE LIHBI FISH (: التسمية)
ذات املسؤولية املحدودة وذات) (L.F

الشريك ال3حيد.
لحساب) البضائع  :) قل  الهدف)
الغير)-)استيراد وتصدير)-)بيع السمك)
الصيد) (- الطري بالجملة والتقسيط)
االستيراد) البحري بمختلف أشكاله،)
تجارة األسماك الطرية) (- والتصدير)
األسماك،) وشراء) بيع  واملجمدة،)
املنتجات) مختلف  وتصدير  استيراد 

البحرية.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)133.333 
حصة من) (1333 إلى) درهم مقسمة 
م3زعة) لل3احدة  درهم  (133 فئة)

كاآلتي):
السيد اللبهي صالح الدين):)1333 

حصة.
املقر االجتماعي):)تجزئة)84)بل3ك د)

رقم)547)العي3ن.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)
اللبهي صالح الدين ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعي3ن)
رقم) تحت  (2321 ماي) (18 بتاريخ)

.36643
334 P

STE AGA HOME
SARL AU

أكا ه3م ش.م.م.
 26 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
ماي)2321)تم وضع القا 3ن األسا�شي)
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

امل3اصفات التالية):
التسمية):)شركة أكا ه3م ش.م.م.)
AGA HOME SARL AU)لشركة ذات)

مسؤولية محدودة.
الهدف االجتماعي):)وكالة عقارية)-)

خدمات متن3عة.
الرابع) الطابق  (: االجتماعي) املقر 
سكن) جيت  (46 عمارة) (18 رقم) ب 

بنسركاو أكادير.
سنة) (99 (: االجتماعية) املدة 
ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)
التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التمديد.
يتك3ن من) (: الرأسمال االجتماعي)

133.333)درهم.
تسيير الشركة):)تعيين السيد آيت)

حمادة ياسر.
السجل) في  التقييد  تم  (: التقييد)
املحكمة التجارية أكادير في)17)ي3 ي3)
للسجل) (133221 رقم) تحت  (2321

التحليلي رقم)47897.
335 P

 STE NYMPHALIS HEALTH
 CONSULTING

SARL AU
AU(CAPITAL(DE 50.000 DHS

RC(N° 414937
تح3يل الشركة

بمقت�شى عقد عرفي حرر بتمارة)
2321)قرر الجمع العام) أبريل) (16 في)
 NYMPHALIS لشركة) االستثنائي 
ش.م.م.) (HEALTH CONSULTING
مالها) رأس  ال3حيد  الشريك  ذات 

53.333)درهم ما يلي):



13345 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

تح3يل مقرها الرئي�شي من الدار)
ابن  صير) ز قة م3�شى  (13 البيضاء)
الطابق)6)شقة)11)إلى الرباط)1)ز قة)

ألكسندر الطابق)4)حسان.

قد تم اإليداع القا 3ني بالسجل)

بالدار) التجارية  باملحكمة  التجراي 

البيضاء)بتاريخ)13)ي3 ي3)2321)تحت)
رقم)782196.

336 P

STE QUALITY SOFT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الشريك ال3حيد
رأسمالها : 83.333 درهم

مقرها االجتماعي : 6 شارع ضاية ع3ا 

الطابق 4 شقة 16 أكدال - الرباط

 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

انعقد الجمع العام غير) (2321 ماي)

العادي وقرر ما يلي):

قب3ل تصريح املكلف بالتصفية.

النهائية) التصفية  عن  اإلعالن 

للشركة.

ك3كب) العالي  عبد  السيد  إعفاء)

من مهامه.

للشركة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 15 في) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)5992.

337 P

STE FIDOR
SARL

وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ذات) لشركة  األسا�شي  القا 3ن 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

بالخصائص التالية):

التسمية):)شركة فيدور ش.م.م.

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

التغذية) (: االجتماعي) الهدف 

االستيراد) (- البضائع) -) قل  العامة)

والتصدير.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

املسيرة):)السيدة الخ3 عفاف.
الت3قيع):)السيدة الخ3 عفاف.

الرأسمال):)133.333)درهم م3زع)
على الشكل التالي):

الخ3 عفاف):)533)حصة.
 533 (: الحياني) هشام  محمد 

حصة.
املجم3ع):)1333)حصة.

ز قة تجزئة) (: العن3ان االجتماعي)
اليسرى والزرقاء)عمارة ب ه)78)محل)

1)و2)شماع3،)باب املريسة سال.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  رقم 
 33931 رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ)13)ي3 ي3)2321.
338 P

STE AYTMOUR TRAX
SARL

وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ذات) لشركة  األسا�شي  القا 3ن 
بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):
تراكس) ايتم3ر  شركة  (: التسمية)

ش.م.م.
ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
قطع) بائع  (: االجتماعي) الهدف 
(- اآلليات) إصالح  (- لآلليات) الغيار 

االستيراد والتصدير.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.
املسير):)السيد محمد خاشع.

الت3قيع):)السيد محمد خاشع.
الرأسمال):)133.333)درهم م3زع)

على الشكل التالي):
محمد خاشع):)533)حصة.
املرزوقي سمير):)533)حصة.

املجم3ع):)1333)حصة.
واد) حي  (: االجتماعي) العن3ان 
الذهب قطاع الفتح ز قة محالة رقم)

259)العيايدة سال.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  رقم 

 33919 رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ)14)ي3 ي3)2321.

339 P

 STE MILLEWAY -

CONSTRUCTION.MA
وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ذات) لشركة  األسا�شي  القا 3ن 

بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):

 STE MILLEWAY - (: التسمية)

.CONSTRUCTION.MA

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

األشغال) (: االجتماعي) الهدف 

املختلفة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

املسير):)السيد زكرياء)الحضرامي.

الت3قيع):السيد زكرياء)الحضرامي.

الرأسمال):)133.333)درهم م3زع)

على الشكل التالي):

زكرياء)الحضرامي):)1333)حصة.

املجم3ع):)1333)حصة.

العن3ان االجتماعي):)حي رقم)398 

الفتح) قطاع  مغراوة  الفداء) شارع 

لعيايدة سال.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  رقم 

 33923 رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ)14)ي3 ي3)2321.

340 P

 STE NOUACEUR

DEVELOPPEMENT
شركة التنمية املحلية

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2321 ماي) (25

املحلية) للتنمية  اإلسم  مجه3لة 

بالخصائص التالية):

 STE NOUACEUR (: االسم)

.DEVELOPPEMENT

عمالة) مقر  (: االجتماعي) املقر 

اإلقليمية) الطريق  الن3اصر،) إقليم 

(- الن3اصر) إقليم  ب3سك3رة  (3311

الدار البيضاء.

الهدف):

ببناء) املتعلقة  األشغال  إ جاز 

باملرافق) املرتبطة  التجهيزات  وتهيئة 

العم3مية.

وتهيئة وتق3ية وتأهيل البنية) بناء)

التحتية الترابية.

التجهيزات) واستغالل  تدبير 

للشركة) امل3ك3لة  العم3مية  واملرافق 

من قبل الجماعات املعنية.

الشركة) رأسمال  تحديد  تم 

درهم  قدا) (12.333.333 مبلغ) في 

ومحررة بأكملها ومقسم إلى)123.333 

 133 بقيمة) واحد  من صنف  سهم 

درهم للسهم ال3احد مرقمة من)1)إلى)

123.333)سهم.

(: للن3اصر) اإلقليمي  املجلس 

19.999)سهم.

 23.333 (: صالح) أوالد  جماعة 

سهم.

 23.333 (: عزوز) أوالد  جماعة 

سهم.

جماعة ب3سك3رة):)23.333)سهم.

جماعة دار ب3عزة):)23.333)سهم.

جماعة الن3اصر):)23.333)سهم.

السيد عامل إقليم الن3اصر عبد)

هللا شاطر):)1)سهم.

اإلدارة) مجلس  أعضاء) تعيين 

من) اإلدارة  مجلس  أول  سيتك3ن  (:

األشخاص اآلتية):

ممثل) للن3اصر  اإلقليمي  املجلس 

السيد) مجلسه  رئيس  طرف  من 

لبطاقة) العزيز جدعي والحامل  عبد 

.W33245(التعريف ال3طنية رقم

جماعة ب3سك3رة ممثلة من طرف)
رئيس مجلسها السيد ب3شعيب طه)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
.B 485935(رقم
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من) ممثلة  الن3اصر  جماعة 

فريد) السيد  مجلسها  رئيس  طرف 

السعداوي والحامل لبطاقة التعريف)

.M 8412(ال3طنية رقم

من) ممثلة  صالح  أوالد  جماعة 
السيد  3ر) مجلسها  رئيس  طرف 

والحامل) السعداوي  رفيق  الدين 

 BH رقم) ال3طنية  التعريف  لبطاقة 

.62389

من) ممثلة  عزوز  أوالد  جماعة 

عبد) السيد  مجلسها  رئيس  طرف 

لبطاقة) والحامل  اهنية  بن  القادر 

.BK 11447(التعريف ال3طنية رقم

جماعة دار ب3عزة ممثلة من طرف)
رئيس مجلسها السيدة مريم البحري)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  والحاملة 
.BK 123527(رقم

السيد عامل إقليم الن3اصر عبد)

هللا شاطر والحامل لبطاقة التعريف)

.BE 593266(ال3طنية رقم

سيظل) األسا�شي  للقا 3ن  تبعا 

 3 ملدة) مهامه  في  األول  املجلس 

انعقاد) أثناء) ستنتهي  التي  سن3ات 

الجمع العام العادي للمصادقة على)

حسابات سنة)2323.

تعيين رئيس مجلس اإلدارة

تم تعيين السيد عبد هللا شاطر)

والحامل) الن3اصر  إقليم  عامل 

 BE رقم) ال3طنية  التعريف  لبطاقة 
593266)رئيسا ملجلس إدارة الشركة)

ملدة مأم3ريته كمتصرف.

تعيين مدير عام.

قرر مجلس اإلدارة) بعد املداولة،)

تعيين):

والحامل) لغمام  املجيد  عبد 

 Z رقم) ال3طنية  التعريف  لبطاقة 

للشركة) عام  مدير  بصفة  (98488

بصفة مدير عام للشركة.

تعيين مراقب للحسابات األول):

للحسابات) مراقب  أول  سيك3ن 

ه3) واحدة  لسنة  القا 3 ية  للمدة 
مكتب القرطبي وشركائه بصفة أول)

طرف) من  ممثل  للحسابات  مراقب 

الخبير السيد عبد اللطيف القرطبي.

ي3م) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
تسجيلها في السجل التجاري.

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

األرباح):)ي3زع الصافي بعد اقتطاع)
5%)لفائدة االحتياط القا 3ني يصبح)
عندما) ضروري  غير  االقتطاع  هذا 
من) (%13 القا 3ني) االحتياطي  يبلغ 

الرأسمال االجتماعي.
بمحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
السجل) رقم  تحت  البيضاء) الدار 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) (782242 التجاري)

.2321
التجاري) الشركة بسجل  سجلت 

للدار البيضاء)تحت رقم)536533.
ملخص قصد النشر

مجلس اإلدارة

341 P

STE ARADEI CAPITAL
شركة مجه3لة اإلسم

رأسمالها : 1.364.578.333 درهم
املقر االجتماعي : طريق الثا 3ية 
1329، بلدية سيدي معروف 

 الدار البيضاء
السجل التجاري : 57265

اإلدارة) مجلس  ملداوالت  تبعا 
 2323 ديسمبر) (13 بتاريخ) املنعقد 

تقرر ما يلي):
 SERGEI السيد) استقالة 
من مهامه كعض3 مجلس) (GUTNIK

إدارة.
 EMMANUEL السيد) تعيين 
BLOUIN)كعض3 مجلس إدارة للمدة)
عند) تنتهي  والتي  لسلفه  املتبقية 
للم3افقة) العادي  العام  االجتماع 
 31 في) املنتهية  السنة  على حسابات 

ديسمبر)2322.
إل جاز) الصالحيات  إعطاء)

اإلجراءات.
اإليداع القا 3ني تم بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (4 بتاريخ)

.781293
ملخص قصد النشر
الرئيس املدير العام

342 P

STE VIVID VISION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس مال بقيمة 83.333 درهم

إعالن تأسيس شركة
بمقت�شى عقدعرفي مؤرخ بتاريخ)
2321)تمت صياغة القا 3ن) 13)ماي)
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):
 STE VIVID VISION (: االسم)

.SARL
املحمدي) حي  (: االجتماعي) املقر 
الجن3بي بل3ك)29)رقم)399)مراكش.

تهدف) (: االجتماعي) امل3ض3ع 
الشركة إلى ما يلي):

ممارسة مهنة إخصائي البصريات)
والعدسات) واإلطارات  والنظارات 
التصحيحية وأي معدات أو عناصر)
بصرية وملحقاتها ومنتجات الصيا ة.
تجارية) عملية  كل  عام  بشكل 
عملية) كل  أو  مالية  أو  صناعية  أو 
مرتبطة باملنق3الت أو العقارات،)ذات)
طابع بياني وليس تحديدي،)تم تعيين)
عناصره املختلفة يمكن أن تك3ن لها)
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف)
الشركة أو قابلة بأن تسهل ت3سعها)

وتط3رها.
في) بأي وسيلة  الشركة،) مشاركة 
جميع املقاوالت أو الشركات التي تم)
إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها،)والتي)
الشركة) لغرض  مرتبط  تك3ن  قد 
شركات) إنشاء) طريق  عن  سيما  وال 
أو) الرعاية  أو  االستح3اذ  أو  جديدة 
الشركات) شراء) إعادة  أو  االشتراك 
ألوراق املالية أو الحق3ق أو اال دماج)
أو التحالف أو االتحاد في املشاركة أو)
تجميع املصالح االقتصادية أو إدارة)

اإليجارات.
مدتها):)99)سنة.

درهم) ألف  ثما 3ن  (: رأسمالها)
م3زعة على ثمان مائة حصة من فئة)
مائة درهم لكل حصة تابعة م3زعة)

على الشكل التالي):
 433 (: أباعبيدة) عمرو  السيد 

حصة.

 433 (: أم3من) نعيمة  السيدة 
حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
والسيدة) أباعبيدة  عمرو  السيد 

نعيمة ام3من.
فاتح) من  ابتداء) (: املالية) السنة 
يناير من كل سنة إلى غاية)31)ديسمبر)

من  فس السنة.
باملركز) القا 3ني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بمراكش  لالستثمار  الجه3ي 

15)ي3 ي3)2321)تحت رقم)125318.
343 P

STE IMMO - ELEC
SARL

AU(CAPITAL(DE 500.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N° 13 ET 15,

 BD(EL(HASSALI, IMM(EL(AYANI
OUJDA

N° IF : 14410431
N° RC : 25789

حل الشركة
بمقت�شى قرار الجمع العام الغير)
ديسمبر) (22 بتاريخ) املنعقد  العادي 
قرر) ب3جدة  الشركة  بمقر  (2323
شركاء)شركة)IMMO - ELEC)ش.م.م.)

ما يلي):
حل الشركة.

السيدة) للشركة  مصفية  تعيين 
إيمان طلحاوي.

للشركة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 27 باملحكمة التجارية ب3جدة بتاريخ)

ماي)2321)تحت رقم)1941.
344 P

STE ISRAE VOYAGES
SARL

AU(CAPITAL(DE 800.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : OUJDA(IMM
 ESSAADA(BLOC(B(N°6 BD

ZERKTOUNI
RC(N° 15431

IF(N° 05300951
إحداث فرع جديد للشركة

بمقت�شى قرار الجمع العام الغير)
 2321 ماي) (3 العادي املنعقد بتاريخ)
شركاء) قرر  ب3جدة  الشركة  بمقر 
ش.م.م. (ISRAE VOYAGES  شركة)

)ما يلي):
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للشركة) جديد  فرع  إحداث 
بتاوريرت حي الشهداء)رقم)271.

العالي) السيد فاطمي عبد  تعيين 
كمسير للفرع بتاوريرت.

للشركة) القا 3ني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بتاوريرت بتاريخ)

7)ي3 ي3)2321)تحت رقم)98.
345 P

STE GALINO
ش.م.م.

الرأسمال االجتماعي : 133.333 
درهم

املقر االجتماعي : الطابق األر�شي 
ز قة النيجر رقم 4 تابريكت - سال

تعديل
الغير) العام  الجمع  بمقت�شى 
أبريل) (33 بتاريخ) املنعقد  العادي 
  GALINO شركة) شركاء) قرر  (2321

ما يلي):
حل الشركة مسبقا):)الجمع العام)
الغير العادي قرر حل الشركة مسبقا)

GALINOش.م.م.
الجمع) (: الشركة) بحل  املكلف 
العام الغير العادي قرر تكليف السيد)
محمد الشبة والسيد محمد لعرو�شي)

بحل الشركة مسبقا.
العام) الجمع  (: الشركة) مقر حل 
الغير العادي قرر حل الشركة مسبقا)
ز قة) األر�شي  الطابق  (: بالعن3ان)

النيجر رقم)4)تابريكت)-)سال.
للشركة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 باملحكمة االبتدائية بسال بتاريخ)

ي3 ي3)2321)تحت رقم)36847.
346 P

NEW EQUIPEMENT
ش م م ش و

الرأسمال االجتماعي : 133.333 
درهم

املقر االجتماعي : حي الشيخ املفضل 
شارع ي3سف ابن تاشفين رقم 21 

سال
بمقت�شى الجمع العام التأسي�شي)
(،2321 أبريل) (22 بتاريخ) مؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات شريك وحيد باملميزات)

التالية):

 NEW شركة) (: التسمية)

EQUIPEMENTS)ش م م ش و.

ذات) شركة  (: القا 3ني) ال3ضع 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف):)األشغال املختلفة والبناء،)

التجارة،)االستيراد والتصدير.

الشيخ) حي  (: االجتماعي) املقر 

تاشفين) ابن  ي3سف  شارع  املفضل 
رقم)21)سال.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

133.333)درهم،)مقسمة على)1333 

لل3احدة) درهم  (133 بقيمة) حصة 

مزعة على الشكل التالي):

 1333 عثماني) زكرياء) السيد 

حصة.

املجم3ع):)1333)حصة.

أسندت مهمة التسيير) (: التسيير)

كمسير) عثماني،) زكرياء) السيد  إلى 

 NEW(وحيد ملدة غير محدودة لشركة

.EQUIPEMENTS

األسا�شي) القا 3ني  ال3ضع  تم 

لشركة حسب الفصل)96.35.

للشركة) القا 3ني  اإليداع  تم 

باملركز الجه3ي لالستثمار بالرباط في)

7)ي3 ي3)2321،)تحت الرقم)36723.

347 P

SOLUTION VERDURE
SARL AU

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

بتاريخ) شركة  طرف  من  املنعقد 

طرف) من  تقرر  (،2321 )أبريل) (25

شريكها ال3حيد ما يلي):

املك3 ة) للحصص  الكلي  تف3يت 

 SOLUTION شركة) لرأسمال 

من طرف السيد سمير) (VERDURE

الدين) السيد  3ر  لفائدة  العربي 

النظيفي.

االستقالة السيد سمير العربي من)

وتعيين) لشركة  كمسير  منصبه  من 

كمسير) النظيفي  الدين  السيد  3ر 

لشركة.

األسا�شي) القا 3ن  تحيين  تم 
لشركة.

بقسم) القا 3ني  اإليداع  تم 
بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
رقم) تحت  (،2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ)

.5885
348 P

 MAROC MEDICAL
EQUIPEMENT

رأسمالها التجاري : 13.333 درهم
املقر االجتماعي : تجزئة ارمل عمارة 
رقم 41 شقة رقم 1 الطابق السفلي 

هره3رة الصخيرات، تمارة
السجل التجاري رقم 128895

ومحضر) بيع  عقد  بمقت�شى 
قرر) (،2321 ي3 ي3) فاتح  بتاريخ 
 MAROC املغربية) الشركة  شركاء)
(: ما يلي) (MEDICAL EQUIPEMENT
التنازل) تعلن السيدة الحري�شي وفاء)
عن)53)سهما بقيمة)133)درهم للسيد)
وافق،) الذي  حسن  علمي  ادري�شي 
السيدة) ستمتلك  ذلك،) على  وبناء)
لحري�شي وفاء)فقط الخمسين سهما.

علمي) ادري�شي  السيد  وسيصبح 
شريكا) فصاعدا  اآلن  من  حسن 
الشركة،) في  سهما  (53 ملكيته) في 
و تيجة لذلك تم تحيين العقد العرفي)

للشركة.
هذه) لكل  القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  ال3ثائق 
2321،)تحت) 16)ي3 ي3) بتمارة بتاريخ)

رقم)5941.
349 P

 MAROC MEDICAL
EQUIPEMENT

رأسمالها التجاري : 13.333 درهم
املقر االجتماعي : تجزئة ارمل عمارة 
رقم 41 شقة رقم 1 الطابق السفلي 

هره3رة الصخيرات، تمارة
السجل التجاري رقم 128895

فاتح) بتاريخ  محضر  بمقت�شى 
الشركة) شركاء) قرر  (،2321 ي3 ي3)
 MAROC MEDICAL املغربية)

EQUIPEMENT)ما يلي):

 12 املادة) إلى  ثالثة  فقرة  اضافة 

على) لتصبح  األسا�شي  النظام  من 

النح3 التالي):

املسيرين) تعيين  (: (12 املادة)

وصالحياتهم.

طبيعي) شخص  الشركة  يدير 

واحد أو أكثر).

بدأ من اآلن جميع عمليات اإلدارة)

بما في ذلك تلك املتعلقة بالبنك هي)

من ت3قيع إما السيدة الحري�شي وفاء)

أو السيد ادري�شي علمي حسن.

العقد) تحيين  تم  لذلك  و تيجة 

العرفي للشركة.

هذه) لكل  القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  ال3ثائق 

2321،)تحت) 16)ي3 ي3) بتمارة بتاريخ)
رقم)5941.

350 P

 INTERNATIONAL

 SOFTWARE AND

 MECHANICAL TESTING

ORGANISATION - ISMATO
SARL AU

25 ز قة واد زيز شقة 3 أكدال، 

الرباط

تف3يت الحصص
بمقت�شى محضر لجلسات الجمع)

الحصص) تف3يت  وعقد  العام 

بتاريخ) املنعقد  املحين  والقا 3ن 

بتاريخ) واملسجلين  (،2321 13)ي3 ي3)

24)و25)ماي)2321،)تقرر ما يلي):

ل) حامل  محمد  مصل3ح  السيد 

حصصه) ف3ت  (AA24324 و) ت  ب 

 INTERNATIONAL شركة) في 

 SOFTWARE AND MECHANICAL

 TESTING ORGANISATION AU

SIGLE : ISMATO SARL AU)املقدرة)

غالب) ب3  للسيدة  حصة  (3333 ب)

مريم الحاملة لبطاقة التعريف رقم)

C667182،)املغربية الجنسية.

الشركة) حصص  ت3زيع  أصبح 

كما يلي):
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السيد ب3غالب مريم)3333)حصة.
وتمت استقالة وتبرئة ذمة السيد)
بن3د) تغيير  تم  كما  محمد  مصل3ح 

املعنية بالقا 3ن املحين.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321،)تحت رقم)5923.
السجل التجاري)117855.

351 P

STE AHMINA ET FILS 
DE TRAVAUX

SARL
تاسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  قد  بالرباط 
تحمل) والتي  املسؤولية  محدودة 

الخصائص التالية):
 STE AHMINA ET (: التسمية)

.FILS DE TRAVAUX
الصفة القا 3 ية):)شركة محدودة)

املسؤولية.
األشغال) (: االجتماعي) الهدف 

العامة والبناء.
 133.333 (: الشركة) رأسمال 

درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي):)رقم)2329)تجزئة)

سيدي عبد هللا،)سال.
التسيير):)رض3ان احمينة.

بالسجل) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 
بسال تحت رقم السجل التجاري عدد)

.33917
352 P

MARITA CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 133.333 درهم
املقر االجتماعي : 17 شارع ص3معة 

حسان الرباط
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم) (،2321 أبريل) (15 بالرباط بتاريخ)
إعداد النظام األسا�شي لشركة ذات)
خصائصها) املحدودة  املسؤولية 

كالتالي):

.MARITA CAPITAL(:(االسم

استراتيجي) مستشار  (: امل3ض3ع)

ووكيل أعمال.

شارع) ( (17 (: االجتماعي) املقر 

ص3معة حسان،)الرباط.

سنة من ي3م تسجيل) (99 (: املدة)

الشركة في السجل التجاري.

درهم) (133.333 (: الرأسمال)

قيمة) من  حصة  (1333 إلى) مقسم 

درهم للحصة ال3احدة م3زعة) (133

على الشكل التالي):

شركة) بح3زة  حصة  (533

.MARITA GROUP SARL AU

 M. بح3زة) حصة  (533

.MOHAMED HEDI MEJAI

غير) ملدة  الشركة  يسير  (: اإلدارة)

محدودة السيد ب3لك3ط رحال.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

القا 3ني) لالحتياط  (5% (: األرباح)

يروه) فيما  الشركاء) ي3ظفه  والباقي 

مناسبا.

أ جز اإليداع القا 3ني لدى كتابة)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2321 ي3 ي3) (14 بتاريخ)

.5911

السجل التجاري رقم)152733.

353 P

DESG VILLAS SIGNATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 133.333 درهم

املقر االجتماعي : 17 شارع ص3معة 

حسان الرباط

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) (،2321 أبريل) (15 بالرباط بتاريخ)

إعداد النظام األسا�شي لشركة ذات)

خصائصها) املحدودة  املسؤولية 

كالتالي):

 DESG VILLAS (: االسم)

.SIGNATURE

امل3ض3ع):)اإلنعاش العقاري.

املقر االجتماعي):)17)شارع ص3معة)

حسان الرباط.

سنة من ي3م تسجيل) (99 (: املدة)
الشركة في السجل التجاري.

درهم) (133.333 (: الراسمال)
قيمة) من  حصة  (1333 إلى) مقسم 
درهم للحصة ال3احدة م3زعة) (133

على الشكل التالي):
شركة) بح3زة  حصة  (993
 MARITA IMMOBILIERE SARL

.AU
شركة) بح3زة  حصص  (13
 DIFAF PARTICIPATIONS

.TOURISTIQUES SARL
غير) ملدة  الشركة  يسير  (: اإلدارة)

محدودة السيد ب3لك3ط رحال.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.
القا 3ني) لالحتياط  (%5 (: األباح)
يروه) فيما  الشركاء) ي3ظفه  والباقي 

مناسا.
أ جز اإليداع القا 3ني لدى كتابة)
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2321 ماي) (25 بتاريخ)

.5359
السجل التجاري رقم)152235.

354 P

RINAD PRESSING
SARL AU

رأسمالها : 133.333 درهم
املقر االجتماعي : مرينا سال، ضفة 

النهر أبي رقراق، املحل التجاري رقم 
C25 باب املريسة سال

شركة ذات مسؤولية محدودة
وذات شريك وحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
ومسجل بتاريخ (،2319 أكت3بر) (22   
 5)فبراير)2323،)قرر الشريك ال3حيد)

في الشركة ما يلي):
تف3يت)533)حصة اجتماعية من)
طرف) من  للحصة  درهم  (133 فئة)
للسيد) س3كراتي  مصطفلى  السيد 

محمد الزهراوي.
السيد) من  كل  يصبح  وبالتالي 
محمد) والسيد  س3كراتي  مصطفلى 
في الشركة ويصبح) الزهراوي،)شركاء)
الشركة) لراسمال  الجديد  التقسيم 

كما يلي :

س3كراتي) مصطفلى  السيد 

53.333)درهم.

 53.333 الزهراوي) السيد محمد 

درهم.

املجم3ع):)133.333)درهم.

للشركة) القا 3 ية  الصفة  تغيير 

مسؤولية) ذات  شركة  لتصبح 

محدودة.

الزهراوي،) محمد  السيد  تعيين 

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
في) ثاني  كمسير  (A723866 رقم)

الشركة ملدة غير محدودة.

السيد) من  كل  يصبح  وبالتالي 

محمد) والسيد  س3كراتي  مصطفلى 

الزهراوي،)املسيران للشركة ملدة غير)

محدودة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2321 أبريل) (29 بتاريخ)

.36516

.RC N° 29853

355 P

YS RAINBOW
SARL AU

راسمالها : 133.333  درهم

املقر : شارع ي3سف ابن تاشفين 

الطابق الثاني رقم 3 طنجة

بمقت�شى العقد العرفي املسجل في)

2323،)تم تأسيس الشركة) 14)يناير)

والتي تحمل الخصائص التالية):

استيراد) (: االجتماعي) الهدف 

وتصدير) التقليدية  املج3هرات 

املنتجات التقليدية املغربية.

استيراد وتصدير.
 133.333 (: الشركة) رأسمال 

1333)حصة من) مقسمة إلى) درهم،)

ال3احدة،) للحصة  درهم  (133 فئة)

م3زعة على الشكل التالي):

 1333 ي3نس) الصفري  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)شارع ي3سف ابن)
تاشفين الطابق الثاني رقم)3)طنجة.

املسير):)الصفري ي3نس.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

133335)املحكمة التجارية طنجة.
356 P

FARMING CONCEPT
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) وضع  تم  (،2321 4)ي3 ي3)

األسا�شي للشركة.
امل3ض3ع االجتماعي):)الفالحة.

 FARMING CONCEPT (: االسم)
شركة ذات املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي):)تجزئة والد بناصر)
عمارة)1)رقم)1)تمارة.

رأسمال الشركة):)133.333)درهم)
حصة اجتماعية) (1333 مقسمة إلى)
133)درهم لل3احدة مسجلة ومحررة.

املدة):)99)سنة.
التسيير):)السيد كريم م3حدي.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  وتم 
تسجيل) تم  كما  بتمارة  االبتدائية 
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم)

.133439
357 P

O TOWER
S A

راسمالها : 2.333.333.333 درهم
مقرها االجتماعي : 83-81 شارع 

الجيش امللكي، الدار البيضاء
السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 317.151
التعريف الضريبي : 15212949

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
بتاريخ) املنعقد  للشركة  العادي 

15)ماي)2321،)تقرر ما يلي):
مجلس) عض3  مهام  إنهاء) تقرر 
اإلدارة شركة فينانسك3م ش م  تيجة)
ب3اسطة) دمجها  عن  املترتبة  لحلها 
 H B M مزيان) بنجل3ن  ه3لدينغ 

ابتداء)من)14)ماي)2321.

الشركة) اسهم  (: تغيير) تقرر 

شركة) لدمج  الفعلي  للتحقق  تبعا 

.H B M(فينانسك3م ب3اسطة

االجتماعية) التسمية  تغيير  تقرر 

مزيان ينجل3ن  ه3لدينغ  لشركة 

H B M)تبعا لدمج شركة فينانسك3م)

لذلك) و تيجة  (H B M ب3اسطة)

لشركة) الجديدة  التسمية  أصبحت 

H B M)في أو كابيطال كروب.

كروب) كابيطال  أو  شركة  تعيين 

ش م ممثلة ب3اسطة السيد هشام)

العمراني كعض3 مجلس إدارة للشركة)

بانعقاد) ستنتهي  التي  سنة  ملدة 

للمصادقة) العادي  العام  الجمع 

على حسابات النشاط املال املختتم)

بتاريخ)31)ديسمبر)2321.

كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

(،2321 ي3 ي3) (17 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)783184.
للمقتطف والبيان

358 P

NIB IMMO

SARL

مقرها االجتماعي : شارع عبد الكريم 

الخطابي ز قة بن امبارك راس 

الخطابية عمارة ب الطابق األول

رقم 3 - 43333 مراكش املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113887

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القا 3ن) إعداد  تم  (،2321 يناير) (4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

االقتضاء)بمختصر تسميتها.

NIB IMMO SARL
غرض الشركة بإيجاز):

اإلنعاش العقاري.
شراء)العقارات.

بيع األرا�شي واملباني أو أي عقارات)
أخرى.

عن3ان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
الكريم الخطابي ز قة بن امبارك راس)
الخطابية عمارة ب الطابق األول رقم)

3 - 43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأس مال الشركة):)133.333 

درهم.
مقسمة كالتالي):

343)حصة) السيد محمد بحيدة)
بقيمة)133)درهم للحصة.

املجاهد) ابن  الفتاح  عبد  السيد 
333)حصة بقيمة)133)درهم للحصة.

 333 النيات) الحسين  السيد 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة.

الحصص العينية):
343)حصة) السيد محمد بحيدة)

بقيمة)34.333)درهم.
املجاهد) ابن  الفتاح  عبد  السيد 

333)حصة بقيمة)33.333)درهم.
 333 النيات) الحسين  السيد 

حصة بقيمة)33.333)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه) (: بحيدة) محمد  السيد 
شارع عبد) (36 إقامة ا افي فيال رقم)
 23223 الهادي ب3طالب حي الحسني)

الدار البيضاء)املغرب.
(: املجاهد) الفتاح  عبد  السيد 
 18 شقة) مليح  بن  إقامة  عن3ا ه 
زاوية شارع م الحسن وز قة اإلمام)
مراكش) (43333 الحي الشت3ي) ( علي)

املغرب.
عن3ا ه) (: النيات) الحسين  السيد 
حدائق الك3ر يش فيال رقم)47)شارع)
 23333 ح) ح  ب3طالب  الهادي  عبد 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة):

عن3ا ه) (: بحيدة) محمد  السيد 
شارع عبد) (36 إقامة ا افي فيال رقم)
 23223 الهادي ب3طالب حي الحسني)
عبد) السيد  املغرب.) البيضاء) الدار 
بن) إقامة  عن3ا ه  (: املجاهد) الفتاح 
18)زاوية شارع م الحسن) مليح شقة)
الشت3ي) الحي  ( علي) اإلمام  وز قة 

43333)مراكش املغرب.
عن3ا ه) (: النيات) الحسين  السيد 
حدائق الك3ر يش فيال رقم)47)شارع)
 23333 ح) ح  ب3طالب  الهادي  عبد 

الدار البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
فبراير) (3 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2321،)تحت رقم)29313.
359 P

مكتب السيد حسن الخل3في
زاوية شارع االستقالل وز قة ابن رشد الطابق)3 

عمارة بنعدي،)وجدة
الهاتف):)3536713171
الفاكس):)3536711325

STE RITAJ INFO
SARL

RC : 37311
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تحديث الق3ا ين) (،2321 6)أبريل)
خصائصها) للشركة  األساسية 

كالتالي):
 STE RITAJ INFO (: التسمية)

.SARL
الكمبي3تر) أجهزة  بيع  (: امل3ض3ع)

املكتبية.
وعم3ما جميع العمليات التجارية)
واملنق3لة) منها  والعقارية  واملالية 
الذكر) السالفة  باألهداف  املرتبطة 
والتي من شأنها أن تساهم في تنمية)

الشركة.
املدة):)99)سنة.

شارع خالد) (53 (: املقر االجتماعي)
ابن ال3ليد وجدة.

تم تحديد) (: الراسمال االجتماعي)
 53.333 في) االجتماعي  الرأسمال 
حصة) (533 إلى) مقسم  درهم 
اجتماعية بقيمة)133)درهم لل3احدة)

م3زعة كالتالي):
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السيد بكري سفيان)533)حصة.

املجم3ع):)533)حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

اإلدارة):)تم إسناد مهام اإلدارة إلى)

وحيد) كمسير  سفيان  بكري  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

بكتابة) القا 3ني  التسجيل  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

ب3جدة تحت رقم)37311.
للخالصة واإلشارة

360 P

مكتب السيد حسن الخل3في
زاوية شارع االستقالل وز قة ابن رشد الطابق)3 

عمارة بنعدي،)وجدة

الهاتف):)3536713171

الفاكس):)3536711325

STE WEB VISIBILITY INFO
SARL AU

RC : 37173

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

23)مارس)2321،)تم تحديث الق3ا ين)

خصائصها) للشركة  األساسية 

كالتالي):

 STE WEB VISIBILITY(:(التسمية

.INFO SARL AU

اتصاالت،) وكالة  (: امل3ض3ع)

إعال ات على اال تر يت.

وعم3ما جميع العمليات التجارية)

واملنق3لة) منها  والعقارية  واملالية 

الذكر) السالفة  باألهداف  املرتبطة 

والتي من شأنها أن تساهم في تنمية)

الشركة.

املدة):)99)سنة.
املقر االجتماعي):)22)ز قة إس)33 

تجزئة السالمة طريق تازة،)وجدة.

تم تحديد) (: الراسمال االجتماعي)

 53.333 في) االجتماعي  الرأسمال 

حصة) (533 إلى) مقسم  درهم 

اجتماعية بقيمة)133)درهم لل3احدة)

م3زعة كالتالي):

 533 البير) وليام  أوراين  السيد 

حصة.

املجم3ع):)533)حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

اإلدارة) مهام  إسناد  تم  (: اإلدارة)

إلى السيد أوراين وليام ألبير كمسير)

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

بكتابة) القا 3ني  التسجيل  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

ب3جدة تحت رقم)37173.
للخالصة واإلشارة
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مكتب السيد حسن الخل3في

زاوية شارع االستقالل وز قة ابن رشد الطابق)3 

عمارة بنعدي،)وجدة

الهاتف):)3536713171

الفاكس):)3536711325

STE AIDOU CONSEIL 

ET MANAGEMENT
SARL

RC : 37151

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

12)يناير)2321،)تم تحديث الق3ا ين)

خصائصها) للشركة  األساسية 

كالتالي):

 STE AIDOU (: التسمية)

 CONSEIL ET MANAGEMENT

.SARL

امل3ض3ع):)اإلدارة والتدريب.

وعم3ما جميع العمليات التجارية)

واملنق3لة) منها  والعقارية  واملالية 

الذكر) السالفة  باألهداف  املرتبطة 

والتي من شأنها أن تساهم في تنمية)

الشركة.

املدة):)99)سنة.

املقر االجتماعي):)8)تجزئة الح3ات)

شارع محمد السادس،)وجدة.

تم تحديد) (: الراسمال االجتماعي)

 53.333 في) االجتماعي  الرأسمال 

حصة) (533 إلى) مقسم  درهم 

اجتماعية بقيمة)133)درهم لل3احدة)

م3زعة كالتالي):

 253 مصطفى) العيدوني  السيد 

حصة.

املجم3ع):)533)حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

اإلدارة) مهام  إسناد  تم  (: اإلدارة)

إلى السيد العيدوني مصطفى كمسير)

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

يقسم الرصيد بعد ليفي) (: الربح)

املساهمين) بين  والنظامية  القا 3 ية 

بما يتناسب مع األسهم التي يملكها)

كل منهما.

بكتابة) القا 3ني  التسجيل  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

ب3جدة تحت رقم)37151.
للخالصة واإلشارة

362 P

مكتب السيد حسن الخل3في

زاوية شارع االستقالل وز قة ابن رشد الطابق)3 

عمارة بنعدي،)وجدة

الهاتف):)3536713171

الفاكس):)3536711325

STE MAI CRISTAL
SARL

RC : 21089

العام) الجمع  محضر  بم3جب 

 STE( لشركة) (2321 يناير) (25 بتاريخ)

MAI CRISTAL)ش ذ م م،)رأس مالها)

ومقرها) درهم،) (13.333 االجتماعي)

تجزئة الطلحاوي طريق) (: االجتماعي)

الع3 ية رقم)259)وجدة،)قرر ما يلي):

االجتماعي) مال  الراس  الرفع من 

 13.333 من) درهم  (493.333 بمبلغ)

عن) درهم  (533.333 ليصبح) درهم 

السائلة) الدي3ن  مقاصة  طريق 

واملستحقة الدفع من الشركة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

ب3جدة بتاريخ)11)مارس)2321،)تحت)

رقم)855.
للخالصة واإلشارة

363 P

مكتب السيد حسن الخل3في

زاوية شارع اإلستقالل وز قة ابن رشد الطابق)3 

عمارة بنعدي وجدة

الهاتف):)73.31.71

الفاكس):)25.13.71

STE. IMFAYA
S.A.R.L

السجل التجاري رقم)35217

العام) الجمع  محضر  بم3جب 

لشركة (2321 أبريل) فاتح  بتاريخ 
رأسمالها) ش.ذ.م.م،) (STE. IMFAYA

درهم) (133.333.33 اإلجتماعي)
جمال) ز قة  (15 اإلجتماعي) ومقرها 

 3 الدين األفغاني الطابق األول رقم)

وجدة،)قرر ما يلي):

 15 من) (: املقر اإلجتماعي) تح3يل 
الطابق) األفغاني  الدين  جمال  ز قة 

األول رقم)3)وجدة إلى شارع الحنصالي)

عمارة الدباني الطابق الثالث الشقة)
رقم)9)وجدة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2321 أبريل) (13 ب3جدة بتاريخ)

عدد)1337.
للخالصة واإلشارة

السيد حسن الخل3في

364 P

)مكتب السيد حسن الخل3في

زاوية شارع اإلستقالل وز قة ابن رشد الطابق)3 

عمارة بنعدي وجدة

الهاتف):)73.31.71

الفاكس):)25.13.71

STE. CHARK MEDIA
S.A.R.L A.U

RC N°24999

العام) الجمع  محضر  بم3جب 

لشركة (2321 ديسمبر) (13 بتاريخ)

ش.ذ.م.م،)) (STE. CHARK MEDIA
رأس مالها اإلجتماعي) لشريك وحيد،)

ومقرها) درهم  (133.333.33
ز قة ابن رشد الشقة) (15 اإلجتماعي)

18)وجدة،)قرر ما يلي):

 STE. لشركة) املسبق  الحل 

(: التالي) بالعن3ان  (CHARK MEDIA
15)ز قة ابن رشد الشقة)18)وجدة.
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الحسن) مرزاق  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة بالعن3ان التالي):)15 

ز قة ابن رشد الشقة)18)وجدة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2323 فاتح) (4 بتاريخ) ب3جدة 

عدد)18.
للخالصة واإلشارة

السيد حسن الخل3في

365 P

FUTUR GRAPH
SARL

رفع رأسمال الشركة
اإلستثنائي) العام  الجمع  قرر 

املنعقد) (FUTUR GRAPH لشركة)

بتاريخ)23)ماي)2321)ما يلي):
بقيمة) الشركة  رأسمال  رفع 

1333333.33)و قله من)133333.33 

خلق) طريق  عن  (1133333.33 إلى)

بقيمة) إجتماعية  حصة  (13333

اكتتبت) ال3احدة  133درهم للحصة 

الحساب) مع  باملقاصة  وسددت 

الجاري للشركاء)كما يلي:

السيد الطيب كناد)2533)حصة.

 2533 الخبازي) سعيدة  السيدة 

حصة.

السيد مراون كناد)2533)حصة.

السيدة  جالء)كناد)2533)حصة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2321)تحت رقم)5428.
بمثابة مقتطف وبيان

366 P 

MOROCCAN PLEASURE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد

في) حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم) (2321 أبريل) بتاريخ فاتح  الرباط 

ذات) لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي):

 MOROCCAN (: التسمية)

.PLEASURE

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الغاية من الشركة هي):)

املحلية) املنتجات  وتعبئة  إ تاج 

تجاريا في املغرب وللتصدير.
املقر):)إقامة)33)شقة رقم)8)ز قة)

م3الي احمد ل3كيلي حسان الرباط.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

ابتداء)من تاريخ تأسيسها النهائي.
رأس املال الجماعي):)133.333.33 

درهم امل3زع كما يلي):

الحمداني) اسماعيل  السيد 

133.333.33)درهم)1333)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد اسماعيل الحمداني ملدة غير)

محددة.

فاتح) بين  ما  (: الجماعية) السنة 

يناير إلى متم ديسمبر.

لقد تم اإليداع القا 3ني باملحكمة)

رقم) تحت  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.115536

367 P

SOCIETE MULTINFRA
ش.م.م.ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 33.333.333.33 درهم

مقرها اإلجتماعي : دوار الن3يفات 

463، ابن خلدون عين عتيق 

123333 الصخيرات تمارة

تغيير املقر اإلجتماعي
العام) الجمع  مداولة  بمقت�شى 

أعاله) املذك3رة  للشركة  اإلستثنائي 

بتاريخ)22)فبراير)2321))تقرر ما يلي):

 قل املقر اإلجتماعي للشركة من)
زاوية شارع بئر ا زران وشارع فلسطين)

الطابق الثاني الجهة اليمنى حي الهنا،)

الكائن) الجديد  املقر  إلى  ب3ز يقة،)
خلدون) ابن  (،463 الن3يفات) بدوار 

عين عتيق)12333 الصخيرات تمارة.

تم اإليداع القا 3ني لهذا املحضر)

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

ي3 ي3) (17 بتاريخ) بتمارة  اإلبتدائية 

2321)تحت رقم)5967.

368 P

AL REEM CAPITAL
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

شريك وحيد

يقدر رأسمالها ب : 13.333.33 درهم

املقر اإلجتماعي : 2 ساحة  أب3 بكر 

الصديق شقة رقم 6 أكدال الرباط

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 14 2321)ومسجل بتاريخ) مارس) (25

الشريك) قرر  بالرباط،) (2321 أبريل)

ال3حيد في الشركة ما يلي):

تف3يت)133)حصة إجتماعية من)

طرف) من  للصحة  درهم  (133 فئة)

السيد مراد ل3صامن للسيد خليفة)

هامل القبي�شي.

خليفة) السيد  يصبح  وبالتالي 

الشريك ال3حيد في) هامل القبي�شي،)

ويصبح التقسيم لرأسمال) الشركة،)

الشركة كما يلي):

القبي�شي) هامل  خليفة  السيد 

13.333.33)درهم.

املجم3ع):)13.333.33)درهم

ل3صامن،) مراد  السيد  إستقالة 

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

كمسير) مهمته  من  (A721563 رقم)

للشركة)،)مع اإلبراء.

هامل) خليفة  السيد  تعيين 

القبي�شي الحامل لبطاقة اإلقامة رقم)

A336331X)كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)14)ي3 ي3)2321)تحت)

.RC N°126293 115394(رقم

369 P

STE. ZUISSE
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE
 AU(CAPITAL(DE : 80.000.00

DIRHAMS
 SIEGE(SOCIAL : BD. MED

DIOURI(N°3 OUJDA
بتاريخ عرفي  عقد   بم3جب 
تقرر تأسيس شركة) (2321 ماي) (25  
الشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

ال3حيد بالخصائص اآلتية):
.ZUISSE(التسمية):)شركة

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

محمد) شارع  (: اإلجتماعي) املقر 
الدي3ري رقم)3)وجدة.
الهدف اإلجتماعي):)

مقهى تشغل شخصين أو أكثر.
بيع الحل3يات أو اآليس كريم.

في) محدد  (: اإلجتماعي) الرأسمال 
 133 درهم بقيمة) (83.333.33 مبلغ)

درهم للحصة).
التسيير):)تم تعيين السيد املهدي)
التعريف) لبطاقة  الحامل  بشير 
ال3طنية رقم)F444737)كمسير وحيد)

للشركة ملدة غير محدودة.
تم تسجيل الشركة لدى املحكمة)
 37517 التجارية ب3جدة تحت عدد)

بتاريخ)11)ي3 ي3)2321.
املسير

370 P

STE. KHEIMAT LAJOUAD
SARL

شركة محدودة املسؤولية
تحيين القا 3ن األسا�شي للشركة 

وتعيين مسير جديد للشركة
السجل التجاري رقم 1437 املحكمة 

اإلبتدائية بالسمارة
العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
11ماي) بتاريخ) املنعقد  اإلستثنائي 
لج3اد) خية  شركة  قررت  (2321
 STE. KHEIMAT LAJOUAD(ش.م.م
اإلجتماعي) مقرها  الكائن  (،SARL

بز قة ملصاوب رقم)38)السمارة.
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تحيين القا 3ن األسا�شي.
اعتماد القا 3ن األسا�شي الجديد.

إعفاء)الشريك  جيب محم3د من)
مهمة التسيير.

للسيد) التسيير  مهمة  إسناد 
لبطاقة) الحامل  الحميدي  الركيبي 
التعريف ال3طنية رقم)SJ31653)ملدة)

غير محددة.
بتعديل) التصريح  إيداع  تم 
السجل التجاري باملحكمة اإلبتدائية)
 23 بتاريخ) بالسمارة تحت عدد222)

ماي)2322.
371 P

STE. LOUJAYNE SHOP KIDS
ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية
تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 2323 ديسمبر) (16 بتاريخ) بالسمارة 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)

ذات الخصائص التالية):
 STE. LOUJAYNE (: التسمية)

.SHOP KIDS SARL
الهدف):

املالبس) والتصدير،) االستيراد 
الجاهزة لكافة األعمار.

واألعمال)) البناء) في  مقاول 
املختلفة.

والتجارة العامة والخدمات.
الحسني) الحي  (: اإلجتماعي) املقر 
 77 رقم) العزيز  عبد  م3الي  شارع 

السمارة).
املدة):)99)سنة.

:حدد) اإلجتماعي) الراسمال 
مبلغ) في  اإلجتماعي  الرأسمال 
إلى) مقسمة  درهم  (133.333.33
قيمة) إجتماعية  حصة  (1333
جميعها) درهم  (133.33 ال3احدة)
شريك) طرف  من  ومحررة  مكتتبة 

وحيد ومقسمة على الشكل التالي):
باروكي) الرحمان  عبد  السيد 
الحصص) ومجم3ع  حصة  (1333
هي) اإلجتماعي  للرأسمال  املمثلة 

1333)حصة.

السنة اإلجتماعية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

التسيير):)يسير الشركة السيد عبد)
الرحمان باروكي ملدة غير محدودة.

تقييد) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
ملدينة) التجاري  بالسجل  الشركة 
 2323 ديسمبر) (23 بتاريخ) السمارة 

تحت الرقم)2143.
372 P

DEVMOZ SOLUTIONS
SARL

 4 تاريخ تسجيل العقد العرفي في)
ماي)2321)بالرباط.

الهدف اإلجتماعي):)
اإلستشارات املعل3ماتية.

اإلستيراد))والتصدير.
تثبيت البرامج.

 133.333.33 (: الشركة) رأسمال 
حصة من) (1333 إلى) درهم مقسمة 
واملقسمة) للحصة  133درهم  فئة)

كالتالي):
السيد عثمان وهبي)933حصة.

السيدة زينب حداج)133)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
شارع األبطال الشقة) (15 (: املقر)

رقم)4)أكدال الرباط.
التسيير):)السيد عثمان وهبي.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.152755

373 P

 SOCIETE CENTRALE DE
VENTE ET DE TRAVAUX

CENTRAV
SARL

رأس املال : 13.333 درهم
املقر اإلجتماعي : 21 ز قة بال كيط 

بلفدير الدرالبيضاء
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 2313 يناير) (13 الغير العادي بتاريخ)
رأسمالها) ش.م.م  سنطراف  لشركة 
13.333)درهم ومقرها بالدارالبيضاء)
21)ز قة بال كيط بلفدير الدرالبيضاء)

لقد تقرر):

ولد) السيدة هند  استقالة  قب3ل 

وادة من منصبها كمسيرة للشركة.

البركاوي) السيدة  ادية  وتعيين 
مسيرة) (1969 ماي) (8 املزدادة بتاريخ)

وحيدة للشركة ألجل غير محدود.
بكتابة) (: ( القا 3ني) اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء)بتاريخ)28)ي3 ي3)2313 

تحت عدد)33183427.
للخالصة واإلشارة

املسير

374 P

SOCIETE ANESRAM
SARL

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تك3ين) تم  (2312 مارس) (24 بتاريخ)
ق3ا ين شركة ذات مسؤولية محدودة)

الشريك ال3حيد مميزاتها كالتالي):
SOCIETE ANESRAM(:(التسمية

.SARL
امل3ض3ع):)

أشغال مختلفة والبناء.
 جارة األملني3م وامليتاليك.

وملاس) البام  حي  (: الشركة) مقر 
الخميسات.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (133.333.33 في) الشركة 
مقسمة إلى)1333)حصة بقيمة)133 

درهم للحصة ال3احدة.
 1333 كزم3حي) محمد  (: السيد)

حصة.
السيد محمد كزم3حي) (: التسيير)
ه3 املسير ال3حيد ملدة غير محدودة في)
ش.م.م الشريك) (ANESRAM شركة)

ال3حيد.
السنة اإلجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر في كل سنة.
األرباح) من  (% (5 تقطع) (: األرباح)
الصافية لتك3ين اإلدخار اإلحتياطي)
القا 3ني ويت3زع الرصيد حسب قرار)

الجمع العام السن3ي.
تم اإليداع القا 3ني لدى املحكمة)
رقم) تحت  بالخميسات  اإلبتدائية 
ي3 ي3) (3 في) (29295 السجل التجاري)

.2321
375 P

 SOCIETE DALILA
MARKETING

قرار جماعي ف3ق العادة للشركاء 
بتاريخ 25 فبراير 2321 

رأسمالها : 133333.33 درهم 
مقرها اإلجتماعي : بالخميسات 
عمارة بنك ال3فاء تقاطع شارع 
محمد الخامس وشارع الحميد 
الزم3ري الطابق الثالث رقم 5

اتفق3ا على ما يلي):
ت3سيع هدف الشركة.)

فضاء)للعمل.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالخميسات في)23)أبريل)2321)تحت)

رقم)361.
376 P

 PROXI SERVICES
FINANCIERS RABAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

تاريخ تسجيل العقد العرفي بتاريخ)
9)فبراير)2321)في الرباط والتي تحمل)

الخصائص التالية):
الهدف اإلجتماعي):

خدمة تح3يل األم3ال.
درهم) (63.333 (: رأسمال الشركة)
فئة) من  حصة  (633 إلى) مقسمة 
133)درهم للحصة ال3احدة ممل3كة)

للسيد عبد الرحمان عراس.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

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

األولى تبتدى من تاريخ التسجيل).
املقر اإلجتماعي:)93)شارع املقاومة)

املحيط الرباط.
الرحمان) عبد  السيد  املسير:)

عراس.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.152753
377 P
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 ASMA DEVELOPEMENT
IMMOBILIER ASDI

شركة مساهمة
رأسمالها اإلجتماعي : 53 ملي3ن 

درهم
مقرها اإلجمتاعي : 129، محج 

الجيش امللكي زاوية ز قة البرهيمي 
رقم 4 الدارالبيضاء

رقم السجل التجاري الدارالبيضاء 
185.615

التعريف امل3حد : 
33187837333346

مجلس) اجتماع  محضر  بم3جب 
للتنمية) أسماء) لشركة  اإلدارة 
فبراير) (23 املؤرخ في) (ASDI العقارية)
محمد) السيد  تعيين  تقرر  (،2321
للشركة) منتدب  عام  كمدير  ياقين 

خلفا للسيد عبد اإلله املنصر.
تم القيام باإليداع القا 3ني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2319 ماي) (31 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)734558.
عن املستخلص والبيا ات

378 P

AB GAZ SA
شركة مساهمة

رأسمالها : 15.333.333 درهم
املقر اإلجتماعي : عمارة التفراوتي، 
كلم 7 طريق الرباط ) عين السبع) 

الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 89.691
تجديد مدة ا تداب املتصرفين

الجمعية) مداولة  بمقت�شى 
 13 بتاريخ) السن3ية  العادية  العام 
 GAZ ( شركة) شركاء) (،2321 مارس)
ا تداب) تجديد مدة  قرروا،) (SA AB

املتصرفين ملدة)6)سن3ات وهم):
إدري�شي) رشيد  محمد  السيد 

قيط3ني.
السيد هش3م ع3ني.

السيد علي وكريم.
في) (AKWA  GROUP شركة)
شخص ممثلها السيد ي3سف عراقي)

حسيني.

 SOCIETE MAROCAINE شركة)
DE CARBURANTS ZIZ)في شخص)

ممثلها السيد رشيد أب3 اليقطان.
مارس) (13 بتاريخ) اإلدارة  مجلس 
رشيد) محمد  السيد  أكد  (2321
عام) مدير  كرئيس  قيط3ني  إدري�شي 

للشركة.
لدى) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
 2321 ماي) (25 ي3م) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)779592.
من أجل اإليجاز والبيان

379 P

AUTO SPEEDY SA
شركة مساهمة

رأسمالها : 12.333.333 درهم
املقر اإلجتماعي : عمارة التفراوتي، 

كلم 7,5 طريق الرباط ) عين السبع) 
الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم 93.131
تجديد مدة ا تداب املتصرفين

الجمعية) مداولة  بمقت�شى 
بتاريخ السن3ية  العادية   العامة 
شركة) شركاء) (،2321 مارس) (17  
تجديد) قرروا،) (AUTO SPEEDY SA
سن3ات) (6 ملدة) املتصرفين  ا تداب 

وهم):
السيد عادل الزيادي.

في) (AKWA  GROUP شركة)
شخص ممثلها السيد ي3سف عراقي)

حسيني.
 SOCIETE شركة)
 AFRIQUIA MAROCAINE
 DE DISTRIBUTION DE
شخص) في  (CARBURANTS SA

ممثلها السيد علي وكريم.
مارس) (17 بتاريخ) اإلدارة  مجلس 
الزيادي) عادل  السيد  أكد  (2321

كرئيس مدير عام للشركة.
لدى) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
 2321 ماي) (25 ي3م) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)779593.
من أجل اإليجاز والبيان

380 P

TADLAGAZ SA
شركة مساهمة

رأسمالها : 4.233.333 درهم

املقر اإلجتماعي : عمارة التفراوتي، 

كلم 7,5 طريق الرباط ) عين السبع) 

الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم 36.111

إستقالة  إختيار متصرفان جديدان
 VIVO تغيير املمثل الدائم لشركة

ENERGY MAROC SA
مجلس) (2321 فبراير) (13 بتاريخ)

:TADLAGAZ SA(اإلدارة شركة

شهرزاد) السيدة  باستقالة  علم 

 ASAF SASAOGLU والسيد) بكاي 

من مهامهم كمتصرفين.

أمزيان) هند  السيدة  إختيار  قرر 
عل3ي) منصف  هشام  والسيد 

كمتصرفين جديدين.

علم بتغيير املمثل الدائم لشركة)

VIVO ENERGY MAROC SAالتي)

السيدة) طرف  من  ممثل  ( ستصبح)

شهرزاد أمزيان.

لدى) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 2321 ماي) (25 ي3م) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)779591.
من أجل اإليجاز والبيان

381 P

SOCIETE JENSO
SARL AU

رأسمالها : 53.333 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 13 إقامة 

األخ3ين إفران

تبعا لعقد عرفي مؤرخ في)19)ماي)

2321،)تم وضع محضر الجمع العام)

االستثنائي.

أشغال الي3م):)تصفية الشركة.

تسمية املصفي.

مختلفات.

العام) الجمع  قرر  (: األول) الحل 

تاريخ من  ابتداء) الشركة   ت3قيف 

19)ماي)2321.

العام) الجمع  قرر  (: الثاني) الحل 

تسمية السيد الجنان صبحي مصفي)

تصفية) مكان  وتحديد  الشركة 

الكائن) االجتماعي  املقر  في  الشركة 

برقم)13)إقامة األخ3ين افران.

بكتابة) تم  (: القا 3ني) اإليدع 

بأزرو) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)25)ماي)2321)تحت رقم)32.

382 P

ATLAS COMFORT HEATING
SARL

رأسمالها : 133.333 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 596 أزرو 5 

شارع الحسن الثاني أحداف، أزرو

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

التأسي�شي) القا 3ن  وضع  تم 

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

تبعا لعقد عرفي مؤرخ بتاريخ)2)أبريل)

2321،)ذات الخاصيات التالية):)

اسم) الشركة  تأخذ  (: التسمية)

.ATLAS COMFORT HEATING

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

وإصالح) وتركيب  بيع  (: الهدف)

(- استيراد وتصدير) (- أ ظمة التدفئة)

البحث العلمي.

املقر) يقع  (: االجتماعي) املقر 

االجتماعي للشركة برقم)596)أزرو)5 

شارع الحسن الثاني أحداف أزرو.

 99 املدة):)حدتت مدة الشركة في)

سنة.

 133.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

من) حصة  (133 على) مقسمة  درهم 

ال3احدة) للحصة  درهم  (133 قيمة)

على الشكل التالي):

مرزوق عبد الكريم):)533)حصة.

ب3جراد مصطفى):)533)حصة.
عين بمقت�شى القا 3ن) (: التسيير)

غير) ملدة  مسير  للشركة  األسا�شي 

سعيد) زاملاض  السيد  محدودة 

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
.DA33598(رقم
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بكتابة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

بأزرو) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2321 ماي) (28 بتاريخ)

السجل التجاري)1551.

383 P

 SOCIETE KIKINIO

DISTRIBUTION
SARL AU

رفع رأسمال الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

بتاريخ)5)ماي)2321)تم كما يلي):
زيادة رأس مال الشركة بمساهمة)

درهم سيتم) (433.333  قدية بمبلغ)

باسم) بنكي  حساب  في  تجميدها 

إلى) درهم  (133.333 بمبلغ) الشركة 

سهم) (4333 درهم بإنشاء) (533.333

جديد بقيمة)133)درهم لكل سهم.
 533.333 (: الشركة) مال  رأس 

درهم.

إصالح الق3ا ين للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (24 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2321)تحت رقم)2536.

384 P

 SOCIETE GREEN ELECTRO

SERVICE
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ)4)ماي)

ش.م.م.) شركة  تأسيس  تم  (2321

ذات شريك وحيد كما يلي):

 SOCIETE GREEN (: التسمية)

.ELECTRO SERVICE SARL AU
 133.333 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

 - املنزلية  األجهزة  بيع   : الهدف 

أصالح وصيا ة األجهزة املنزلية.

شارع   12 دكان   : الشركة  مقر 

ال3فاء  إقامة  املنص3ر  يعق3ب 

مكناس.

املدة : 99 سنة.

املسير : السيد سليماني ربيع.

باملركز  القا 3ني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بمكناس  لالستثمار  الجه3ي 

السجل  رقم  تحت   2321 ي3 ي3   3

التجاري 53465.

385 P

 SOCIETE ETABLISSEMENT

 PRIVE IQRAE POUR

L’EXELLENCE
SARL AU

 13 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2321 أبريل)

ش.م.م.)ذات شريك وحيد كما يلي):

 SOCIETE (: التسمية)

 ETABLISSEMENT PRIVE IQRAE

.POUR L’EXELLENCE SARL AU
 133.333 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

الهدف : التعليم قبل االبتدائي.

مقر الشركة : مكناس حي الفرح 
رقم 71 عين ت3جطات السفلي.

املدة : 99 سنة.

كنزة  اللة  السيدة   : املسير 
رشداوي.

باملركز  القا 3ني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بمكناس  لالستثمار  الجه3ي 

السجل  رقم  تحت   2321 ي3 ي3   14

التجاري 53539.

386 P

SOCIETE AZLAF
SARL

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

إنشاء) تم  (2323 سبتمبر) (28 بتاريخ)

فرع للشركة كما يلي):

 SOCIETE AZLAF (: التسمية)

.SARL
 133.333  : الشركة  رأسمال 

درهم.

الهدف : تط3ير األرا�شي الزراعية.

رافع  اوالد  دوار   : الشركة  مقر 

سيدي سالما القصر الكبير.

املسير : السيد امن3ح امحمد.

باملحكمة  القا 3ني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

السجل  رقم  تحت   2321 أبريل   6

التجاري 2915.

387 P

INFLUENCE PRO
SARL

السجل التجاري /152875

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي حرر بالرباط)

وضع) تم  (2321 ي3 ي3) (13 تاريخ) في 

محدودة) لشركة  األسا�شي  القا 3ن 

املسؤولية وذات امل3اصفات التالية):

 INFLUENCE PRO (: التسمية)

.SARL

املقاومة  شارع   : االجتماعي  املقر 

ز قة ابيدجان، عمارة 21 شقة 8، حي 

املحيط الرباط.

الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

133.333 درهم.

الغرض : االستشارات في التسيير 

)التس3يق التجاري).

املدة : 99 سنة.

املسير : السيد أحمد السفياني.

اإليداع  تم   : القا 3ني  اإليداع 

القا 3ني للشركة لدى كتابة الضبط 

تحت  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

الرقم : 115554.

388 P

 GROUPE SCOLAIRE

 MANBAA AL HIKMA

PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

برأسمال قدره 133.333 درهم
املقر االجتماعي : 14 ز قة األشعري 

شقة رقم 4 أكدال الرباط

السجل التجاري : 152781

تم) قد  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الخصائص) تحمل  شركة  تأسيس 

التالية):

 GROUPE SCOLAIRE(:(التسمية

.MANBAA AL HIKMA PRIVEE

ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 

مسؤولية محدودة..

وإدارة) إنشاء) (: الهدف االجتماعي)

املدارس الخاصة.

رأس املال):)133.333)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

ز قة) (،14 (: االجتماعي) املقر 

األشعري شقة رقم)4)أكدال الرباط.

عل3ي) يزيدي  السيد  (: التسيير)

هاشم ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القا 3ني باملحكمة)

ي3 ي3) (15 بتاريخ) بالرباط  التجاري 

2321)تحت رقم)115452.
عن النسخة والنص

389 P

 TRANSPORT EXPRESS

BOUAGADA
SARL AU

شركة ذ.م.م.ش.و.

قررت) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 TRANSPORT EXPRESS شركة)

شركة) (BOUAGADA SARL AU

ذات مسؤولية محدودة ذات مسير)

واحد ش.ذ.م.م.ش.و.)ذات رأس املال)

133.333)درهم مايلي):

رقم) من  االجتماعي  املقر  تح3يل 

ز قة م3الي احمد) (8 الشقة رقم) (33

العن3ان) إلى  الرباط  حسان  ال3كيلي 

الجديد الرقم)337)سكت3ر)11)مكرر)

حي السالم سال.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)115569 

بتاريخ)17)ي3 ي3)2321.
للبيان

390 P
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FIDUCIAIRE T.Z. MISSION ET CONSEIL

NFJ SERVICES
SARL AU

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

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.ش.و.

 NFJ SERVICES(:(اللقب االجتماعي

.SARL AU

السيد كريم) (: الشريك واملساهم)

 1333  DA75536 العب3دي ب.و.ط.)

سهم.

املسير ال3حيد):)كريم العب3دي.
رأس املال):)133.333)درهم.

النشاط):)تنظيف وبستنة.

جميع الل3ازم واألدوات املكتبية.

مختلف التداوالت التجارية.

املدة):)99)سنة.
شارع ابراهيم) (56 رقم) (: العن3ان)

 2 الطابق رقم) (56 الروداني ععمارة)

املحيط الرباط.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (17 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
التجاري) السجل  رقم  تحت  (2321

.152853
للبيان

391 P

MIT SAFI MOROCCO
 Société à responsabilité limitée

 à associé unique au capital de

trois(cent(mille(dirhams

 Siège(social : Immeuble(Atrium

n° Abdelmoumen(Casablanca

 Registre(Commerce(de

Casablnaca(N° 319577

ICE : 001560114000045

 قل املكتب املسجل وتمديد غرض 
الشركة

في) ال3حيد  املساهم  من  بقرار 

25)مارس) تاريخ إجماع املساهمين في)

2321،)تقرر):

 قل املكتب املسجل للشركة.

تمديد الغرض املؤس�شي للشركة.

املادتين) ألحكام  متالزم  تعديل 
األسا�شي) النظام  من  )املقر)) (4 و) (3

للشركة.
صالحيات الشكليات.

قلم) في  القا 3ني  اإليداع  تم 
في) املحكمة التجارية بالدار البيضاء)

24)ماي)2321)برقم)779395.
392 P

 SPIRIRT AEROSYSTEMS
MOROCCO

S.A
CAPITAL : 1.040.000 DHS
 SIEGE(SOCIALE : ZONE

 FRANCHE DE NOUACEUR
CASABLANCA

R.C : 262185 CASA
I(F(N°: 40498984

تغيير االسم
اجماعية) بقرارات  بم3جب 
(،2321 مارس) (23 بتاريخ) للشركاء)

تقرر ما يلي):
اسم) لتبني  الشركة  اسم  تغيير 
 SPIRIT ( التالي) الجديد  الشركة 

.AEROSYSTEMS MOROCCO
من) (3 للمادة) املقابل  التعديل 

النظام االسا�شي للشركة.
صالحيات الشكليات.

قلم) في  القا 3ني  االيداع  تم 
في) بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 

24)ماي)2321،)برقم)779321.
393 P

 STE DIVMAR
SARL

 SIEGE : DOUAR(LABRAHMA
AMEUR SALE

العام) الجمع  املحضر  بمقت�شى 
أبريل) (26 بتاريخ) االستثنائي للشركاء)
ماي) (23 بتاريخ) واملسجل  (2321

2321،)تقرر ما يلي):
بيع)533)سهم تع3د ملكيتها للسيد)
لصالح السيد) ( (BILAL ELHAFIANI
وبذلك) (MOHAMED RAGGANI
تصبح مساهمات الشركة على النح3)

التالي):)

 MOHAMED RAGGANI(السيد

درهم) (133 بسعر) سهم  (... 1333

للسهم أي مجم3ع)133.333)درهم.

املجم3ع)...)133.333)درهم.

تغيير الشكل القا 3ني للشركة من)

 SARL(شركة ذات مسؤولية محدودة

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  الى 

.SARL AU(ذات الشريك ال3حيد

 BILAL السيد) املسير  استقالة 

السيد) تسمية  واعادة  (ELHAFIANI

كمسير) (MOHAMED RAGGANI

وحيد للشركة.

كتابة) في  القا 3ني  االيداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2321 ي3 ي3) (14 بتاريخ)

.36853

394 P

STE ASSIL AL BOUGHAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 133.333 درهم

مقرها االجتماعي : 294 شارع 

الحسن الثاني شقة رقم 9 الطابق 

الخامس الرباط

السجل التجاري رقم : 152831.

تم) قد  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الخصائص) تحمل  شركة  تأسيس 

التالية):

.ASSIL AL BOUGHAZ(:(التسمية

ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف االجتماعي : ادارة العمليات 

التجارية )ادارة م3اقف السيارات).
راسمال : 133.333 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير الى 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع) (294  : االجتماعي  املقر 

الطابق) (9 رقم) الثاني شقة  الحسن 

الخامس الرباط.

عل3ي) يزيدي  السيد  (: التسيير)

هاشم ملدة غير محدودة.

وقد تم االيداع القا 3ني باملحكمة)

ي3 ي3) (15 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321،)تحت رقم)115473.

395 P

 STE KS CARE
SARL

مقرها االجتماعي : 46 شارع عقبة 

رقم 2 أكدال الرباط

تسجيله) تم  محضر  بمقت�شى 

ما) اقرار  تم  (،2321 ماي) (13 بتاريخ)

يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تغيير 

 2 46)شارع عقبة رقم) (: من العن3ان)

أكدال الرباط.

ز قة شالة شق3) (3 (: الى العن3ان)

رقم)4)طابق االول الرباط.

بلمزوار) االله  عبد  (: التسيير)

والسيد عمر العمراني املراك�شي.

بن3د اخرى.

وقد تم االيداع القا 3ني باملحكمة)

ي3 ي3) (17 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321،)تحت رقم)115557..

396 P

 STE POLYRUB
SARL AU 

مقرها االجتماعي : سكت3ر 3 رقم 

434 كراج رقم 1 اوالد مطاع تمارة

تسجيله) تم  محضر  بمقت�شى 

اقرار) تم  (،2321 ي3 ي3) فاتح   بتاريخ 

ما يلي):

زيادة راسمال الشركة من)23.333 

درهم الى)323.333)درهم.

التسيير):)السيد الرشدي ي3نس.

وقد تم االيداع القا 3ني باملحكمة)

ي3 ي3) (17 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321،)تحت رقم)115558..

397 P



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13356

 STE OBRAS CAMINOS
SARL AU 

مقرها االجتماعي :  عمارة الرباض 
رقم 8 شارع الحسن الثاني حي 

يعق3ب املنص3ر الرباط
بمقت�شى محضر تم تسجيله بتاريخ)
22)مارس)2321،)تم اقرار ما يلي):

السيد) من  حصص  تف3يت 
السهلي فاتح الى السيد اجبيل3 احمد)

1333)حصة.
استقالة السيد السهلي فاتح من)
احمد) السيد  وتعيين  الشركة  تسير 

اجبيل3 مسير وحيد للشركة.
وقد تم االيداع القا 3ني باملحكمة)
ي3 ي3) (16 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321،)تحت رقم)115498.
398 P

STE FORSSAN SUD
SARL AU 

راسمالها : 133.333 درهم
السجل التجاري رقم : 35737

مارس) (19 بتاريخ) بالعي3ن  تم 
بالخصائص) شركة  انشاء) (،2321

التالية):
 EL FORSSAN SUD (: التسمية)

.SARL AU
النقل،) ا 3اع  جميع  (: النشاط)

مقهى،)مطعم.
ال3حدة) مدينة  (: االجتماعي) املقر 
 1 الطابق) (243 رقم) الثاني  الشطر 

العي3ن.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس.
راسمال):)133.333)درهم مقسمة)
 133 واحد) كل  حصة  (1333 على)
زهير) السيد  ملك  في  جميعها  درهم 

اجبيلي.
اجبيلي) زهير  السيد  (: التسيير)
عين كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
باملحكمة)) القا 3ني  االيداع  تم 
18)مارس)) بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321،)تحت رقم)2321/842.
399 P

BFZ CONSULTING

مقر):)ز قة دكار عمارة رقم)5)رقم)6)املحيط)

الرباط

STE GALVANISATION L.C
SARL AU

شركة ذات مس3ؤلية محدودة
بشريك وحيد

راسمالها : 133.333 درهم
مقرها االجتماعي : ز قة دكار عمارة 5 

رقم 6 املحيط الراباط
السجل التجاري رقم : 152867

تاسيس شركة
 STE (: التسمية)

.GALVANISATION L.C
ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 

مسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
السيد شع3ب) (: الشريك ال3حيد)

العربي.
في) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 

الحدادة واالعمال املختلفة.
راسمال الشركة):)133.333)درهم)
فئة) من  حصة  (1333 الى) مقسمة 

133)درهم للحصة ال3احدة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
:)ز قة دكار عمارة) املقر االجتماعي)

5)رقم)6)املحيط الرباط.
التسيير):)سيتم تسيير الشركة من)
طرف السيد شع3ب العربي ملدة غير)

محددة.
االيداع) تم  (: القا 3ني) االيداع 
القا 3ني باملحكمة التجارية بالرباط.

رقم التقييد في السجل التجاري)
التجاري)) السجل  ( في) التقييد  تم  (:
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

152867)بتاريخ)17)ي3 ي3)2321.
400 P

STE BADR  AGRO TECH
SARL

 BADR(تبعا لقرارا الشركاء)لشركة
AGRO SARL،)شركة ذات املسؤولية)
درهم) (133.333 راسمالها) املحدودة،)
طاجين) تجزئة  االجتماعي  ومقرها 
رقم2،)الطابق الثاني،)العطاوية قلعة)
ديسمبر) (12 بتاريخ) تقرر  السراغنة،)

2323)تقرير ما يلي):

تصفية الشركة.
باملحكمة) القا 3ني  االيداع  تم 
ي3م السراغنة  لقلعة   االبتدائية 
رقم) تحت  (،2321 ي3 ي3) (8  

.2321/253
401 P

 STE  PROFE TRAP
SARL AU

تبعا لقرار الجمع العام االستثنائي)
(،PROFE TRAP SARL AU ( لشركة)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 133.333 راسمالها) وحيد،) بشريك 
رقم) االجتماعي،) ومقرها  درهم 
قلعة) العطاوي،) كفاي  تجزئة  (368

السراغنة.
تقرر بتاريخ)12)ابريل)2321 :

حل الشركة.
كمحل) الشركة  مقر  تعيين 

الشركة.
تعيين السيد حسن ب3ستة لحل)

الشركة.
باملحكمة) القا 3ني  االيداع  تم 
 7 ي3م) السراغنة  بقلعة  االبتدائية 
ي3 ي3)2321،)تحت رقم)2321/245.
402 P

 STE CHIKEN FOREVER
SARL AU

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2321 يناير) (21 بتاريخ) بالرباط 
مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 
ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
 CHIKEN FOREVER (: التسمية)

.SARL AU
الهدف االجتماعي):)مطعم لتقديم)

ال3جبات السريعة ومم3ل الحفالت.
 197 :)عمارة رقم) املقر االجتماعي)
املحل التجاري رقم)2)و3)شارع م3الي)

ادريس االول حي املسيرة)1)تمارة.
راسمال الشركة):)133.333)درهم)
1333)حصة من فئة) وه3 مقسم الى)
على) م3زعة  لل3احدة  درهم  (133

الشكل التالي):

ياسين حدو�شي)1333)حصة.
حدو�شي) ياسين  عين  (: التسيير)

مسير للشركة ملدة غير محددة.
املدة):)99)سنة.

سجلت الشركة بالسجل التجاري)
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم)

.132139
403 P

 STE   VANITY BEAUTY BAR
SARL AU

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2321 ( أبريل) (27 بتاريخ) بالرباط 
مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 
ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
 VANITY BEAUTY (: التسمية)

.BAR  SARL AU
الهدف االجتماعي):)حالقة الشعر)
ا 3اع) وجيمع  والرجال،) للنساء)

التجميل للنساء)والرجال واالطفال.
  27 قطعة رقم) (: املقر االجتماعي)
 1 املسيرة) حي  املطافئ  رجال  تجزئة 

تمارة.
راسمال الشركة):)133.333)درهم)
1333)حصة من فئة) وه3 مقسم الى)
على) م3زعة  لل3احدة  درهم  (133

الشكل التالي):
السباعي ابراهيم))1333)حصة.

ابراهيم) السباعي  عين  (: التسيير)
مسير للشركة ملدة غير محددة.

املدة):)99)سنة.
سجلت الشركة بالسجل التجاري)
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم)

.133141
404 P

 STE NZALAT BAT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

وضع) تم  (2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ)
قا 3ن منظم لشركة ذات املسؤولية)
املحدودة ذات الشريك ال3حيد وذات)

املميزات التالية):



13357 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

  STE NZALAT BAT (: التسمية)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك ال3حيد.
الهدف):)أنشطة البناء.

الراسمال):)حدد في مبلغ)133.333 
حصة من) (1333 الى) درهم مقسمة 
م3زعة) لل3احدة  درهم  (133 فئة)

كاالتي):
(.... لع3ينة) الرحيم  عبد  السيد 

1333)حصة.
:)حي ال3حدة رقم) املقر االجتماعي)

1612)الداخلة.
السيد) تسيير من طرف  (: االدارة)
عبد الرحيم لع3ينة ملدة غير محددة.

بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
(،2321 ي3 ي3) (11 بتاريخ) بالداخلة 
السجل) (،2321/1334 رقم) تحت 

التجاري رقم)18567.
405 P

 STE MARSOU POISSON
SARL

تغيير ق3ا ين الشركة
تغيير) (2321 ي3 ي3) (15 تم بتاريخ)

ق3ا ين الشركة.
 CONSTATATION (: امل3ض3ع)
 DU DECES DE GARANT
 UNIQUE,( NOMINATION
 D’UN( NOUVEAU( GERANT,
 MISE A JOUR DES STATUTS
 ET POUVOIRS POUR
 L’ACCOMPLISSEMENT DES

.FORMALITES
املسيرة) تجزئة  (: الرئي�شي) املقر 
422)املر�شى) 3)رقم) الخضراء)الطابق)

العي3ن.
درهم) (133.333 (: الراسمال)

مقسمة على الشكل التالي):
 167  ...  AICHA BEN SAID

.PARTS
 125  ...  MINA BOUZEKRI

.PARTS
 177  ...  WISSAL MARSOU

.PARTS

 177  ...  JUWAYRIA MARSOU

.PARTS

 354  ...  ADAM MARSOU

.PARTS

.MINA BOUZEKRI(:(االدارة

بكتابة) تم  (: القا 3ني) االيداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعي3ن)

رقم) تحت  (،2321 ي3 ي3) (15 بتاريخ)
التجاري) السجل  رقم  (،21/1859

.18497

406 P

 STE SABBIE D›ORO BEACH
SARL AU

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

 19)ماي)2321،)تم انشاء)شركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص التالية):

 SABBIE D’ORO (: التسمية)

.BEACH SARL AU

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

جميع انشطة االي3اء)السياحي.
438)عمارة) رقم) (: املقر االجتماعي)

 2 رقم) شقة  ال3الء) شارع  سمية 

الداخلة.

املدة):)99)سنة.
 133.333 ( راسمال):حدد في مبلغ)

درهم مقسم الى)1333)حصة من فئة)

133)درهم لل3احدة.

ت3زيع راسمال):)

(... القادري) أمين  محمد  السيد 

1333)حصة.

تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)

أمين القادري كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القا 3ني) االيداع 

 15 بتاريخ) الذهب  ب3اد  االبتدائية 

ي3 ي3)2321،)تحت رقم)2321/1345.  

بالسجل التجاري تحت رقم)18587.

407 P

 STE EDIFICE GESTION
تاسيس شركة

تم وضع) (2321 ( ماي) (31 بتاريخ)
قا 3ن منظم لشركةباملميزات التالية:)

.EDIFICE GESTION(:(التسمية
االشغال) املباني،) ادارة  (: ( الهدف)

العقاري وأشغال متعددة البناء.
شارع) (1 م) (: االجتماعي) املقر 
3)رقم) يعق3ب املنص3ر عمارة االميرة)

1)كيليز مراكش.
في) حدد  (: االجتماعي) الراسمال 
 133 درهم مقسم الى) (13.333 مبلغ)
م3زع3) درهم  (133 فئة) من  حصة 

كاالتي):
133)حصة للسيد حسني رشيد.

تسيير االدارة وملدة غير) (: االدارة)
حسني) السيد  طرف  من  محدودة 

رشيد.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر من) (31 الى غاية) يناير  فاتح 

كل سنة.
سنة ابتداء) (99 حددة في) (: املدة)

من تاريخ تاسيس الشركة.
 15 ي3م) القا 3ني  االيداع  تم 
لدى املحكمة التجارية) (2321 ي3 ي3)

بمراكش تحت رقم)125324.
بالسجل) الشركة  وسجلت 
رقم) تحت  بمراكش  التجاري 

.115973
408 P

STE BELI GOURMET
SARL AU

CAPITAL : 100.000 dhs
 SIEGE : KISSARIAT
 ASSOCIATION DE

 BIENFAISANCE ISLAMIQUE
 ROUTE AIN BENI MATHAR H2

N°179 OUJDA
IF(N° : 37681574

RC(N° : 34079 OUJDA
تغيير املقر االجتماعي

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املنعقد) (BELI GOURMET لشركة)
2323،)بمقر الشركة) 27)أكت3بر) ي3م)

ب3جدة قرر ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة من)

قيسارية الجمعية الخيرية االسالمية)

طريق عين بني مطهر ه)2)الرقم)179 

 1 الى تجزئة النخيل حي القدس رقم)

وجدة.
القا 3ن) من  (4 املادة) تغيير 

االسا�شي.

تحديث القا 3ني االسا�شي.

للشركة) القا 3ني  االيداع  تم 

 2 بتاريخ) ب3جدة  التجارية  باملحكمة 

ي3 ي3)2321،)تحت رقم)2344.
امضاء

409 P

STE HARBOULE ABDELHAK

 CABINET DE TRAVAUX DE

COMPTABILITE

RUE DE RABAT TAZA 16

TEL : 35.35.28.19.16

 STE ENTREPRISE AHMOUT

 FRERES
SARL AU

شركة  ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك ال3حيد

راسمالها : 3.333.333 درهم

مقرها االجتماعي : شارع عالل بن 

عبد هللا اقامة النرجس 1 مكتب رقم 

3 تازة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

املسير) قرر  (،2321 ماي) (26 بتاريخ)

املسماة) للشركة  ال3حيد  والشريك 

 STE ENTREPRISE AHMOUT

االجتماعي) مقرها  الكائن  (،FRERES

اقامة) هللا  عبد  بن  عالل  بشارع 

النرجس)1)مكتب رقم)3)تازة.

ما يلي):

الرفع من قيمة راسمال الشركة)

 3.333.333 درهم الى) (513.333 من)

درهم وذلك بزيادة)2.493.333)درهم)

اجتماعية) حصة  (24.933 وخلق)

للحصة) درهم  (133 بقيمة) جديدة 

هذا الرفع تم عن طريق):

بمبلغ) للشريك  الجاري  الحساب 

2.383.333)درهم.
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 113.333 االرباح املتراكمة بمبلغ)
درهم.

و7  (6 وبذلك سيتم تغيير الفصل)
من تحيين القا 3ن االسا�شي للشركة.
محمد) اهم3ط  السيد  تعيين 
 STE ENTREPRISE لشركة) مسيرا 

.AHMOUT FRERES
كتابة) لدى  القا 3ني  االيداع  تم 
بتازة) االبتدائية  للمحكمة  الضبط 
ي3م)16)ي3 ي3)2321،)تحت رقم)324،)

سجل تجاري رقم)1987.
امضاء):)اهم3ط محمد

410 P

مكتب االستاذة خديجة بدرخان
م3ثقة

حي ال3ازيس ز قة الروي�شي اقامة ال3ازيس درج)
أ،)الرقم أ)3)الدارالبيضاء

الهاتف):)35.22.99.65.35

شركة فيتورلوج 
ش.م.ع

تاسيس شركة
حرر) ت3ثيقي  عقد  بمقت�شى 
بدرخان) خديجة  االستاذة  بمكتب 
و17  (7 بتاريخ) بالدارالبيضاء) م3ثقة 
النظام) تحرير  تم  (،2318 ديسمبر)
املد ية) للشركة  املحين  االسا�شي 

العقارية ذات الخصائص التالية):
التسمية):)فيت3رل3ج شركة مد ية)

عقارية.
االرا�شي) وكراء) شراء) (: الهدف)
حضرية) املبنية،) غير  او  املبنية 

اوقروية.
تشييد) أجل  من  االرا�شي  شراء)
أو) الشركاء) يستغلها  بنايات جديدة 

االغيار.
وعم3ما كل العمليات الصناعية،)
التقليدية،) التجارية،) املالية 
املتعلقة) العقارية  أو  السياحية 
مباشرة) غير  او  مباشرة  بطريقة 
باالنشطة املذك3رة أو التي تساهم في)

تط3ير الشركة.
الدارالبيضاء) (: االجتماعي) املقر 
زاوية) الياق3ت  اللة  شارع  (،61
(،39 رقم) املكتب  املعاني  مصطفى 

الطابق االول،)مركز الرياض.

املدة):)99)سنة.

املساهمات):)

 2.333 (... السيدة غزالن ال3زاري)

درهم.

السيد محمد طه)...)4.333)درهم.

 4.333 (... ي3سف  اصر) اليد 

درهم.

 2.333 (... امهان) ي3سف  السيد 

درهم.

 2.333 (... السيد ي3سف املنتصر)

درهم.

السيد عبد ال3احد فريد)..)2.333 

درهم.
درهم) (16.333 (: راسمال الشركة)

مقسمة على)163)سهم من فئة)133 

درهم لكل واحد ومجزئة كما يلي):

 23 (... ال3زاري) غزالن  السيدة 

حصة.

السيد محمد طه)...)43)حصة.

اليد ي3سف  اصر)...)43)حصة.

السيد ي3سف امهان)...)43)حصة.

 23 (... املنتصر) ي3سف  السيد 

حصة.

 23 (.. فريد) ال3احد  عبد  السيد 

حصة.

املجم3ع)....)163)حصة.

ي3سف  اصر) السيد  (: التسيير)

والسيد محمد طه ملدة غير محدودة.

الغير) اتجاه  ملزمة  الشركة 

السيد) من  لكل  املزدوج  بالت3قيع 

ي3سف  اصر والسيد محمد طه.

سيتم) االرباح  (% (5 (: الربح)

القا 3ني) لالحتياطي  تخصيصها 

الشركاء) بين  ت3زيعه  سيتم  والباقي 

حسب حصة كل واحد أو تأجيله الى)

السنة امل3الية.

والتصريح) القا 3ني  االيداع  تم 

بالتسجيل بكتابة الضبط باملحكمة)

بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجارية 

رقمي) تحت  (،2321 فبراير) (12  

765339)و)489643.
للخالصة والبيان

االستاذة خديجة بدرخان

411 P

STE IDEALE AUTO FES
SARL

تاسيس شركة
العام) الجمع  عقد  بمقت�شى 
مارس) (16 التاسي�شي املنعقد بتاريخ)
 IDEALE شركة) تاسيس  تم  (،2321
بامل3اصفات) (AUTO FES SARL

التالية):
 STE IDEALE AUTO (: التسمية)

.FES
:محل) االجتماعي) املقر  عن3ان 
طريق عين) (2 املدائن) زهرة  (95 رقم)

الشقف فاس.
 133.333 الشركة) راسمال  مبلغ 
1333)حصة بقيمة) درهم مك3ن من)

133)درهم للحصة ال3احدة.
343)حصة للسيد قرواش رشيد)
الساكن برقم)89)بل3ك ب حي زواغة)
للسيد) حصة  و333) فاس  العليا 
 179 برقم) الساكن  الزره3ني رشيد 

شارع بيروت الزه3ر)1)فاس.
و333)حصة للسيد الفيغة محمد)
زواغة) حي  بل3ك  (13 برقم) الساكن 

العليا فاس.
وشراء) بيع  (: الشركة) غرض 

السيارات املستعملة.
:)قرواش رشيد) التسيير للسيدان)

والفيغة محمد.
أجلها) ( من) تاسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة ابتداء)من تقييدها)

بالسجل التجاري.
كتابة) لدى  القا 3ني  االيداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2321 أبريل) (21 بتاريخ)
1945)وتم تسجيل الشركة بالسجل)

التجاري تحت رقم)67449.
412 P

STE DOMAINE KAABOUCH
SARL AU

الزيادة في الراسمال
العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
بأكادير) املؤرخ  للشركاء) االستثنائي 

بتاريخ)18)ماي)2321،)تقرر ما يلي):

 3.424.533 بزيادة) راسمال  رفع 
 133.333 راسمالها) ليصبح  درهم،)
ومن) درهم،) (3.554.533 الى) درهم 
34.245)حصة جديدة من) تم زيادة)
133)درهم للحصة كلها مسجلة) فئة)

بنفس النسبة.
الحساب) في  تعديالت  اجراء) مع 
املدون في سجالت) الجاري للشركاء،)
في) لحصته  بالنسبة  الشركة،)

الراسمال االجتماعي.
و7  (6 الفصلين) فان  ومنه 

سيعدالن كما يلي):
 3.554.533 (... محسن) كعب3ش 

درهم)....)35.545)حصة.
بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 15 بتاريخ) (1363 ال زكان تحت رقم)

ي3 ي3)2321.
413 P

 STE PROMOTION AGADIR
FOLKLOR

 SARL
الزيادة في الراسمال

العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
بأكادير) املؤرخ  للشركاء) االستثنائي 

بتاريخ)24)ماي)2321،)تقرر ما يلي):
درهم،) (4.333.333 راسمال) رفع 
درهم) (1.333.333 راسمالها) ليصبح 
5.333.333)درهم،)ومن تم زيادة) الى)
فئة) من  جديدة  حصة  (43.333
مسجلة) كلها  للحصة  درهم  (133
بنفس النسبة.)مع اجراء)تعديالت في)
الحساب الجاري للشركاء،)املدون في)
سجالت الشركة،)بالنسبة لحصته في)

الراسمال االجتماعي.
و7  (6 الفصلين) فان  ومنه 

سيعدالن كما يلي):
 5.333.333 (... النبارك) الحسين 

درهم)....)53.333)حصة.
بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ (1339 رقم) تحت   ال زكان 

 9)ي3 ي3)2321.
414 P
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شركة صودينيت
شركة ذات مسؤولية محدودة

 قل مقر الشركة
العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
بتاريخ) بأكادير  املؤرخ  االستثنائي 
شركة) قررت  (،2315 سبتمبر) (11
يساوي) راسمال  ذات  ص3دينيت 
 735 ز قة) ومقرها  درهم،) (93.333

رقم)1)حي ال3فاء)اكادير ما يلي):
العن3ان) الى  الشركة  مقر   قل 

التالي):
رقم)179)حي ال3فاء)اكادير.

بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
باكادير بتاريخ)6)أكت3بر)2315،)تحت)

رقم)56493.
415 P

STE. EVO-EXPRESS
SARL

بمقت�شى العقد العرفي املصادق)
تم) (2321 ي3 ي3) فاتح  بتاريخ  عليه 
إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

تحمل الخصائص التالية):
STE. EVO-EXPRESS(:(التسمية

.SARL
تجزئة  3ر رقم) (: املقر اإلجتماعي)
62)الطابق األول ف3م اودي بني مالل.

الغرض اإلجتماعي):
الغير) واألمتعة  البضائع   قل 
التي) بالسيارة  املدن  بين  املصح3بة 

يقل وزنها املسم3ح به عن)15)طن.
رأس املال):)433.333.33)درهم.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)
تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

املسير):)السيد عبد الفتاح النبكي)
غير) ملدة  وذلك  (،CIN 565339

محددة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
بكتابة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
بني) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري) السجل  (،688 رقم) مالل 

عدد)11637)بتاريخ)16)ي3 ي3)2321.
                     415P مكرر

RAM EXPRESS
شركة مساهمة

يبلغ رأسمالها : 19.261.133 درهم
املقر اإلجتماعي : عند شركة 

الخط3ط امللكية املغربية، مطار 
البيضاء آ فا الدارالبيضاء

السجل التجاري بالدارالبيضاء رقم 
231995

تعيين متصرفين جدد 
بمقت�شى مداولة الجمعية العامة)
تم) (،2321 أبريل) (26 العادية بتاريخ)
املتصرفة) منصب  شغ3ر  تسجيل 
الستدعائها) السيدة حبيبة لقاللش،)

ملهام أخرى.
تعيين السيدة غيثة الشرايبي،)بن)
ع3ض) متصرفة  بصفتها  الحسين،)

السيدة حبيبة لقاللش.
تسجيل شغ3ر منصب املتصرفة)
السيدة رجاء)حبيبي الستدعائها ملهام)

أخرى.
قدي3ي) زينب  السيدة  تعيين 
بصفتها متصرفة ع3ض السيدة رجاء)
بانعقاد) مهامهن  مدة  تنتهي  حبيبي 
في) ستبث  التي  العامة  الجمعية 
 31 حسبات السنة املالية املنتهية في)

أكت3بر)2323.
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
التجارية) باملحكمة  القا 3ني 
ي3 ي3) (17 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2321،)تحت رقم)783116.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإلدارة

416 P 

 AEROTECHNIC
INDUSTRIES
شركة مساهمة

يبلغ رأسمالها : 67.843.333 درهم
املقر اإلجتماعي : عند شركة 

الخط3ط امللكية املغربية، مطار 
البيضاء آ فا الدارالبيضاء

السجل التجاري بالدارالبيضاء رقم 
223993

تعيين واملصادقة على تعيين  
متصرفين وتجديد مدة مهام 
املتصرفين ومدقق الحسابات

مجلس اإلدارة) ( بمقت�شى مداولة)
تعيين) 2323،تم  ديسمبر) (17 بتاريخ)
 MAGALI( HELENE( , السيدة)
بصفتها) (MADELEINE GALABERT
 YVES السيد) ع3ض  متصرفة 

PREDON-ROUX)املستقيل.
بمقت�شى مداولة الجمعية العامة)
(،2321 أبريل) (33 بتاريخ) العادية 
السيدة) تعيين  على  املصادقة  تمت 
 MAGALI(HELENE( ,(MADELEINE
GALABERT)بصفتها متصرفة ع3ض)
 YVES PREDON-ROUX السيد)

املستقيل.
بانعقاد) مهامها  مدة  تنتهي 
في) ستبث  التي  العامة  الجمعية 
في املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

 31)أكت3بر)2323.
تعيين السيد ياسين برادة بصفته)
ع3ض) سن3ات  ثالث  ملدة  متصرف 

السيدة حبيبة لقاللش املستقيلة.
تنتهي مدة مهامه بانعقاد الجمعية)
العامة التي ستبث في حسابات السنة)

املالية املنتهية في)31)أكت3بر)2323.
املتصرفين) مهام  مدة  تجديد 

التاليين ملدة ثالث سن3ات.
السادة):)

فؤاد ب3طيب.
)رشيد أب3 الفضل.

.  VINCENT D’ANDREA
والسيدات):

.MAGALI GALABERT
.ANNE BRACHET 

بانعقاد) مهامهم  مدة  تنتهي 
في) ستبث  التي  العامة  الجمعية 
في املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

 31)أكت3بر)2323.
مدقق) مهام  مدة  تجديد 
ملدة) (DELOITEE مكتب) الحسابات 
(،2322 (،2321 (،2323 ثالث سن3ات)

.2323-2322
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
التجارية) باملحكمة  القا 3ني 
(،2321 ي3 ي3) (17 في) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)783115.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإلدارة

417 P

SIMAZRI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

رأسمالها : 133.333 درهم
تأسيس شركة

 31 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تأسيس) بعين ع3دة،) (2321 ماي)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات التالية):
إسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.SIMAZRI SARL AU
(،1215 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 

تجزئة اوالد زعير،)عين ع3دة تمارة.
الهدف):

بيع م3اد البناء.
 قل البضائع.

بمبلغ) حدد  (: الشركة) مال  رأس 
 1333 درهم مقسمة على) (133.333
ال3احدة) الحصة  قيمة  حصة،)
يمتلكها السيد ابراهيم) درهم،) (133

العزري.
في) محددة  الشركة  مدة  (: املدة)
99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

ابراهيم العزري.
سجلت الشركة بالسجل التجاري)
للمحكمة اإلبتدائية بتمارة تحت رقم)

.133447
418 P

IAMAR ESSALAM 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

رأسمالها : 133.333 درهم
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم) ع3دة،) بعين  (2321 ي3 ي3) (7  
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة بالصفات التالية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.IAMAR ESSALAM SARL AU
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(،1437 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 

تجزئة اوالد زعير،)عين ع3دة تمارة.

الهدف):

اإلنعاش العقاري.

أشغال البناء)وأشغال متعددة.
بمبلغ) حدد  (: الشركة) مال  رأس 

 1333 درهم مقسمة على) (133.333

 133 قيمة الحصة ال3احدة) حصة،)

درهم،)يمتلكها السيد اغليلة محمد).

في) محددة  الشركة  مدة  (: املدة)

99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

اغليلة محمد.
سجلت الشركة بالسجل التجاري)

للمحكمة اإلبتدائية بتمارة تحت رقم)

.133445

419 P

SOMAFELEC
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك ال3حيد

الرأسمال قدره : 533.333.33 درهم

مقرها : إقامة ديار املجدالصفصاف 

4 محل رقم 47 شارع محمد ع3اد 

تابريكت سال

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

4)ي3 ي3) تبعا للعقد العرفي بتاريخ)

 7 بتاريخ) بالرباط  املسجل  (2321

تم وضع ق3ا ين شركة) (2321 ي3 ي3)

م.م ذات املميزات التالية):

 SOMAFELEC SARL (: التسمية)

.AU

ذات  شركة   : القا 3ني) الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

ال3حيد.

: إقامة ديار املجد) الرئي�شي  املقر 

شارع) (47 رقم) محل  (4 الصفصاف)

محمد ع3اد تابريكت سال.

الهدف اإلجتماعي):

املعدات) وت3ريد  ت3زيع  مقاول 

الكهربائية.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
إلى) مقسمة  درهم  (533.333.33 في)
133.33)درهم) 5333)حصة من فئة)

للحصة م3زعة على الشكل التالي):
 5333 املختار) فارين3  السيد 

حصة.
من) الشركة  تسير  (: التسيير)
طرف السيد فارين3 املختار ملدة غير)

محدودة.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.33951
420 P

AC TOURS SERVICES
SARL

AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS
 RUE(TARGA 200, IMM(N°9

 MAGASIN(N°3 NAHDA
YOUSSOUFIA RABAT

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (
شركة) تأسيس  تم  (2321 ي3 ي3) (8
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):
 AC TOURS (: التجاري) اإلسم 

.SRVICES
الشكل القا 3ني):)شركة محدودة)

املسؤولية.
النشاط اإلجتماعي):)

كراء)السيارات بدون سائق.
درهم) (133.333 (: الرأسمال)
مقسمة إلى)753)حصة لفائدة السيد)
ربيع عزام و253)حصة لفائدة السيد)

زكرياء)عزام.
املدة):)99)سنة).

 233 :)ز قة تاركة) املقر اإلجتماعي)
النهضة) حي  (3 محل) (9 رقم) عمارة 

الرباط.
ب3اسطة) الشركة  تسيير  (: املسير)

السيدة ابتسام كريم.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ)17)ي3 ي3)2321)تحت)
رقم السجل التجاري) (115541 عدد)

.152865
421 P

STE. HAMADA PROM
SARL AU

الرأسمال : 133.333.33 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بمقت�شى عقد عرفي بسال بتاريخ)
القا 3ن) وضع  تم  (،2321 ي3 ي3) (8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
 HAMADA(:(التسمية اإلجتماعية

.PROMO
الهدف اإلجتماعي):

منعش عقاري.
وأعمال) األشغال  في  مقاول 

مختلفة.
شارع) (24 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 
الرشاد) حي  محمد  سيدي  األمير 

القرية سال.
املدة اإلجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.
حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 
رأسمال الشركة في مبلغ)133.333.33 
درهم م3زع على)1333)حصة من فئة)

133)درهم للحصة وزعت كما يلي:
 1333 ماشاش) احمد  السيد 

حصة.
السنة اإلجتماعية):)تبدأ من فاتح)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
تم تعيين السيد احمد) (: التسيير)
ملدة) للشركة  وحيد  كمسير  ماشاش 
ال3ثائق) على  وكم3قع  محدودة  غير 

البنكية.
تم إيداع السجل التجاري بمكتب)
بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (17 بتاريخ)

.33949
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NASSIHI CONSTRUCTION
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)
شركة) تأسيس  قدتم  (2321 ي3 ي3)
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):

 NASSIHI (: التسمية)
.CONSTRUCTION

الهدف اإلجتماعي):)
الترويج العقاري.

رأسمال الشركة):)13.333)درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
املقر اإلجتماعي):)تجزئة العال رقم)

6)تابريكت سال.
التسيير):)محمد النصيحي.
الشريك):)ج3اد النصيحي.

اإليداع القا 3ني):)14)ي3 ي3)2321.
رقم التقييد باملحكمة اإلبتدائية)

بسال)33911.
423 P

 UNIVERS SCOP شركة
DIVERS

ش.م.م  ذات شريك واحد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك واحد 
رأسمالها : 133.333.33 درهم

املقر اإلجتماعي : قطاع C رقم 213، 
حي الصهريج، حي يعق3ب املنص3ر 

الرباط
لشركة) العادي  الغير  الجمع  قرر 
ش.م.م) (UNIVERS SCOP DIVERS
رأسمالها) ال3حيد،) الشريك  ذات 
بتاريخ) املنعقد  درهم  (133.333.33

15)أكت3بر)2318)تغيير ما يلي):
 C قطاع) (:  قل املقر التجاري من)
213،)حي الصهريج،)حي يعق3ب) رقم)
املنص3ر الرباط إلى تجزئة ال3فاق واد)

الذهب عمارة رقم)28)شقة)3)تمارة.
السيد) إشترى  (: الحصص) بيع 
1333)حصة التي) سيف الدين بردو)

في ملكية السيد بردو علي.
السيد سيف الدين بردو ه3 املسير)

ال3حيد للشركة.
قام) العادي  الغير  العام  الجمع 
قا 3ن) من  (8،4 الفص3ل) بتعديل 

الشركة بامل3ازاة.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
الرقم) تحت  (2319 يناير) (15 بتاريخ)

.79934
424 P



13361 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

ELECTRALIM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 

برأسمال قدره : 133.333 درهم

املقر اإلجتماعي : 23 ز قة أكلمان 

سدي علي الشقة رقم 2 أكدال 

الرباط

تف3يت الحصص
 وت3سيع النشاط

الجمع) محضر  في  جاء) ملا  تبعا 

 11 بتاريخ) املنعقد  العام اإلستثنائي 

ي3 ي3)2321)تقرر ما يلي):

 133 حصة بقيمة) (1333 تف3يت)

طرف) من  ال3احدة  للحصة  درهم 

السيد) لصالح  خالد  ال3افي  السيد 

ت3ل3س عبد الحكيم.

بإضافة) الشركة  نشاط  تمديد 

األنشطة التالية):

وتط3ير) متن3عة  استثمارات 

املشاريع.

واملؤتمرات) النداوات  تنظيم 

املحلية.

وضع  ظام أسا�شي جديد مرفق)

بما سبق من التعديالت.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)17)ي3 ي3)2321)تحت)

رقم)115546.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

425 P

CONCRETE MAROC شركة
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك ال3حيد 

رأسمالها : 133.333.33 درهم

املقر اإلجتماعي : إقامة برأل باليا 

شارع مصطفى السايح عمارة 2 شقة 

1 هره3رة تمارة

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بم3جب 

شركة)CONCRETE MAROC شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

 2321 ي3 ي3  فاتح  بتاريخ  ال3حيد، 

ذات املميزات التالية :

كراء املعدات واآلالت )األوراش).
من  مك3ن   : الشركة  رأسمال 

إلى  مقسم  133.333.33درهم 

درهم   133 فئة  من  حصة   13333

للحصة مقسمة على الشكل التالي :

 1333 الشت3اني  مراد  السيد 

حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيد 

مراد الشت3اني.

مدة الشركة محددة في 99 سنة 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري .

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

ي3 ي3   15 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2321 وتحت رقم 133435.

426 P

CAPITAL BEAUTY
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 133.333.33 درهم

مقرها اإلجتماعي : ز قة الك3يت رقم 

71 املحل رقم 128 املحيط الرباط

تأسيس شركة
بم3جب عقد عرفي محرر بالرباط)

تأسيس) تم  (2321 أبريل) (23 بتاريخ)

شركة ذات املسؤوليةاملحدودة ذات)

املميزات التالية):

 CAPITAL BEAUTY (: التسمية)

ش.م.م.

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف):

الحالقة) صال3ن  استغالل 

وتصفيف الشعر.

التجارة في منتجات التجميل.

االستيراد والتصدير.
املقر اإلجتماعي): ز قة الك3يت رقم 

71 املحل رقم 128 املحيط الرباط.
 : اإلجتماعي  املال  رأس 

إلى1333  مجزأ  درهم   133.333.33

للحصة   درهم   133 فئة  من  حصة 

ال3احدة مدف3عة كما يلي :

 53 إيمان  مساعف  للسيدة 
حصة.

  953 أسامة  األ صاري  للسيد 
حصة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
وحيدة  كمسيرة  إيمان  مساعف 

للشركة لفترة غير محدودة.
السنة  تبدأ   : اإلجتماعية  السنة 
اإلجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.
لهذا) القا 3ني:) اإليداع  وتم 
هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 
بتاريخ) بالرباط  التجارية   املحكمة 

14)ي3 ي3)2321)تحت رقم)5928.
427 P

 HYDRAULIQUE & GENIE
 CIVIL & TRAVAUX &
FOURNITURE HGCTF

تأسيس
عقى) السيد  (: أسفله) امل3قع 
مغربي) (1973 العقاوي املزداد بتاريخ)
التعريف) لبطاقة  الحامل  الجنسية 
القاطن ب) (DA14573 ال3طنية رقم)
بل3ك د رقم)63)أوالد أوجيه القنيطرة.
النظام) التالي  النح3  على  أنشأت 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
وافق3ا) ال3حيد  للشريك  محدودة 
على تشكيلها فيما بينهم بالخصائص)

التالية):
 HYDRAULIQUE (: اسم الشركة)
 & GENIE CIVIL & TRAVAUX &

.FOURNITURE HGCTF
غرض الشركة):)

بيع) تصنيع  مختلفة،) أعمال 
املد ية) الهندسة  معدات  وشراء)

والهيدروليكية.
املعدات) وتصدير  استيراد 

الهندسية املد ية والهيدروليكية.
واملساعدة) والدراسة  التنقيب 
املد ية) ( الهندسة) مجال  في  الفنية 

والهيدروليكيا.
بمجال) املتعلقة  مختلفة  ل3ازم 

الهندسة املد ية والهيدروليكيا.

العمليات) جميع  عام  وبشكل 

املنق3لة) املشتركة  الصناعية 

بشكل) املرتبطة  واملالية،) والعقارية 

مباشر أو غير مباشر باألشياء)املذك3رة)

أو التي من املحتمل أن تعزز) أعاله،)

أي) وكذلك  وتط3يرها،) تحقيقها 

مشاركة مباشرة أو غير مباشرة بأي)

في الشركات التي) شكل من األشكال،)

تسعى أهداف مماثلة أو ذات صلة.

 7 القنيطرة) (: اإلجتماعي) املقر 

وزاوية) شارع  طنجة  إقامة  بالزي3ر 
رافعي مصطفى).

مدة نشاط الشركة):)99)سنة.
املال) رأس  (: الشركة) مال  رأس 

مقسمة) درهم  (133.333 عند) تابث 

ب3احد) سهم  (1333 من) آالف  إلى 

مائة درهم لكل منها مجاني بالكامل)

ومخصص إجماال للسيدة فتحي أمل.
العقاوي) عقى  السيد  (: املسير)

1973)مغربي الجنسية) املزداد بتاريخ)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
القاطن ب بل3ك د) (DA14573 رقم)

رقم)63)أوالد أوجيه القنيطرة.

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري بالقنيطرة برقم)58623.

428 P

STE AL ANA9A OPTIQUE
SARL

س.ت : 7839 تارودا ت

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�شى العقد العرفي املؤرخ في)

17/33/2321)بأوالد تايمة،)تأسست)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كما يلي):)

 STE AL ANA9A (: التسمية)

 OPTIQUE SARL

:)ممارسة مهنة اختصا�شي) الهدف)

وتس3يق) وبيع  شراء) البصريات؛)

واألدوية) العي3ن  طب  منتجات 

إنشاء) التجميل؛) ومستحضرات 

وحيازة وامتالك واستخدام وتشغيل



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13362

وجميع) النظاراتية  محالت  وإدارة  (

املرخصة؛) املساعدة  األنشطة 

وتس3يق) ترويج  طبية.) مستهلكات 

وخاصة) الصحية  املنتجات  جميع 

واألجهزة) الغذائية  املكمالت 

واالستح3اذ) الدراسة،) الطبية.)

و قل،) واملساهمة،) أشكاله،) بجميع 

االختراع،) براءات  جميع  واستغالل 

والعمليات،) التجارية،) والعالمات 

املشاركة) عام  وبشكل  والتراخيص،)

بأي شكل في جميع الشركات املماثلة)

للفعاليات) الترويج  الصلة؛) ذات  أو 

)معارض،) دوات،) أ 3اعها) بجميع 

املباشر) واالستغالل  اإلنشاء) إلخ)؛)

تجارية) عالمة  ألي  املباشر  غير  أو 

عالمة) أو  تجاري  اسم  أو  مفه3م  أو 

تجارية أو خبرة أو تصميمات و ماذج)

بشكل) مرتبطة  اختراع  وبراءات 

مباشر أو غير مباشر بنشاط الشركة؛)

وسيط شحن.)تس3يق كافة املنتجات)

تاجر جميع امل3اد واألدوات.) املحلية.)

العامة) األعمال  لجميع  الشركة 

املش3رة) ال3اسع.) باملعنى  والخاصة 

استيراد) أعمال مختلفة.) واملساعدة.)

وتصدير.)تجارة.
الس3ق) (28 رقم) (: املقر االجتماعي)

الداخل أوالد تايمة.

 133.333 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.

السيد) يسيير الشركة،) (: التسيير)

اوتمراغت مريم،)ملدة غير محدودة.)

ت3زيع الحصص:)م3زعة كما يلي):)

حصة،) (533 السيد اوتمراغت مريم)

 533 الرحيم) عبد  تل3ى  والسيد 

حصة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 33/36/2321 بتاريخ) بتارودا ت 

تحت رقم)585.

429 P

STE TRANS  BENLAMINE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (26/35/2321

ذات املسؤولية املحدودة التالية):

التسمية):

 STE TRANS BENLAMINE

SARL AU

املستخدمين) :) قل  الهدف)

لحساب الغير.

أوخريب)) دوار  (: االجتماعي) املقر 

بلفاع ماسة.

سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.

الشركاء):

 1333 السيد عبد املالك أكجيم)

حصة.

درهم) (133.333 (: الرأسمال)

مقسم إلى)1333)حصة من فئة)133 

درهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد عبد املالك أكجيم.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

من اإلرباح) (% (5 تخصم) (: األرباح)

لتك3ين االحتياط القا 3ني.

االيداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

القا 3ني باملحكمة االبتداءية با زكان)

رقم) تحت  (14/36/2321 بتاريخ)

.1357

430 P

STE ASMOUG TRANS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (،38/36/2321

ذات املسؤولية املحدودة التالية):

 STE ASMOUG (: التسمية)

.TRANS

الهدف):

 قل املستخدمين لحساب الغير.

تنزدي اداوكران) (: املقر االجتماعي)

سيدي ب3سحاب بي3كرة.

سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.

الشركاء):

 1333 أسم3ك) ابراهيم  السيد 

حصة.

درهم) (133.333 (: الرأسمال)

مقسم إلى)1333)حصة من فئة)133 

درهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد ابراهيم أسم3ك.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

من اإلرباح) (% (5 تخصم) (: األرباح)

لتك3ين االحتياط القا 3ني.

االيداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

القا 3ني باملحكمة االبتدائية با زكان)

رقم) تحت  (14/36/2321 بتاريخ)

.1356

431 P

 PHYTO AGRI DADES
س.ت : 7811 تارودا ت

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�شى العقد العرفي املؤرخ في)

38/35/2321)بأوالد تايمة،)تأسست)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كما يلي):)

 PHYTO AGRI (: التسمية)

.DADES

جميع) وتركيب  تس3يق  (: الهدف)

امل3اد) جميع  تاجر  الري.) معدات 

إ جاز) للزراعة.) املعدة  واألدوات 

املشاريع الزراعية.) قل وت3زيع كافة)

املنتجات أو امل3اد املتعلقة بالزراعة.)

تاجر لجميع معدات وأدوات الطاقة)

املنتجات) مختلف  إ تاج  الشمسية.)

والبحث.) الدراسة  الزراعية.)

النباتية الصحة  منتجات  تس3يق 

تس3يق) الزراعية.) واملستلزمات 
استيراد) الزراعية.) واملعدات  البذور 
املتعلقة) املعدات  مختلف  وتس3يق 
وتس3يق) استيراد  الزراعي.) باإل تاج 
بأوسع) الزراعية  املعدات  جميع 
معا يها.)تنظيم الندوات واملعارض في)
لجميع) الشركة  الزراعية.) املجاالت 
باملعنى) والخاصة  العامة  األعمال 
ال3اسع.)املش3رة واملساعدة.)التجارة.)

أعمال مختلفة.)استيراد وتصدير.
ل3تياس) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

رقم)S/32)أوالد تايمة.
 133.333 (: الشركة) رأسمال 

درهم.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.
السيد) يسيير الشركة،) (: التسيير)

بلم3دن ت3فيق،)ملدة غير محدودة.)
ت3زيع الحصص):

السيد بلم3ذن) (: م3زعة كما يلي)
إبراهيم)334)حصة،)والسيد بلم3دن)
والسيد) حصة،) (333 اللطيف) عبد 

م3علي محمد)333)حصة.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 33/36/2321 بتاريخ) بتارودا ت 

تحت رقم)586.
432 P

 STE AKHSASSI BOUDDI
SARL

تأسيس شركة م م 
في) ( مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (39/36/2321
محدودة املسؤولية تحمل الخصائص)

التالية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.STE AKHSASSI BOUDDI SARL
تحدد رأسمال) (: رأسمال الشركة)
درهم) (133.333 مبلغ) في  الشركة 
 133 حصة بقيمة) (1333 مقسم الى)

درهم لكل حصة مقسمة كالتالي):
رقم) ب3دي،) القادر  عبد  السيد 
البطاقة ال3طنية)JB352723)ب)533 

حصة.
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رقم) اخصا�شي،) محمد  السيد 
البطاقة ال3طنية)JB154264)ب)533 

حصة.
ب3دي) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

احمد بلفاع اشت3كة أيت بها.
:) قل) االجتماعي) الهدف 

املستخدمين لحساب الغير.
التسيير):)تحدد تسيير الشركة من)

طرف):
رقم) ب3دي،) القادر  عبد  السيد 

.JB352723(البطاقة ال3طنية
رقم) اخصا�شي،) محمد  السيد 

.JB154264(البطاقة ال3طنية
تم ايداع امللف القا 3ني للشركة)
لدى املحكمة االبتدائية إل زكان تحت)
رقم)1369)بتاريخ)39/36/2321)رقم)

السجل التجاري23631.
433 P

ATELIER MÉDICAL
ش.ذ. م.م.
التأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (19/32/2321
مميزاتها محدودة  مسؤولية   ذات 

كما يلي):
   ATELIER MÉDICAL (: التسمية)

ش.ذ.)م.م.
امل3ض3ع):)مركز تجميل.

شارع) (41 رقم) (: مقرها االجتماعي)
الحنصالي الخيام)32)اكادير.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تأسيسها النهائي.

الرأسمال):)133.333)درهم.
السيد) (: الشركة) في  املساهم3ن 

مصطفى عبد الرحماني.
عبد) مصطفى  السيد  (: اإلدارة)

الرحماني.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير الى)31)ديسمبر من كل سنة.
كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 
بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (37/36/2321 بتاريخ)

.133393
434 P

شركة اسواق تيليال
ش.م.م.

حي تيليال رقم 1237 تيك3ين اكادير

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
القا 3ن) إحداث  تم  (31/36/2321

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة خصائصها كالتالي):

تيليال) اس3اق  شركة  (: االسم)

ش.م.م.

امل3ض3ع):)بيع امل3اد الغدائية.

رقم) تيليال  حي  (: الشركة) مقر 

1237)تيك3ين اكادير.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

ي3م تأسيسها.
 133.333 في) حدد  (: رأسمالها)

درهم مقسمة إلى)1333)حصة،)قيمة)

درهم و م3زعة) (133 كل واحدة منها)

على الطريقة التالية):

 1333 (: اعبدي) محمد  السيد 

حصة.

عين) ( (: الشركة) وإدارة  تسيير 

وحيدا) مسيرا  اعبدي  محمد  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

باكادير) التجارية  باملحكمة  القا 3ني 

السجل) (133151/2321 رقم) تحت 

التجاري)47823.

435 P

مكتب التسيير،)االعالميات واملحاسبة

»كاجيسك3«

رقم)35)عمارة بيشا تجزئة أمنية تيز يت

ARS TRANSPORT
ش.م.م

تأسيس شركة
 18/35/2321 بتاريخ)

مسجل) عرفي  عقد  وبم3جب 

رقم) تحت  (19/35/2321 بتاريخ)

تحت) تأسست شركة  (،RE : 41991

 ARS TRANSPORT SARL اسم)

هدفها كالتالي):

 TRANSPORT DE BAGAGE

 NON ACCOMPAGNE  POUR

.COMPTE D’AUTRUI

حي) (13 رقم) (: التجاري) العن3ان 

تامدغ3ست تيز يت.
رأسمالـــها):)133.333)درهم م3زعة)

إلى)1333)حصة قيمة كل حصة)133 

درهم.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

وحيد) كمسير  اشع3ض  اسماعيل 

للشركة ملدة غير محدودة مع إعطائه)
القا 3ن) حسب  الصالحيات  كامل 

األسا�شي للشركة.)

املـــدة):)مدة عمر الشركة)99)سنة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

إيداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

امللف القا 3ني بمكتب الضبط لدى)

بتاريخ) بتيز يت  االبتدائية  املحكمة 
2321/36/34)رقم)253.

436 P

STE AGRIMARTIN
SARL

ICE : 002803993000010

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (27/34/2321

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

 STE AGRIMARTIN (: التسمية)

Sarl

املقر االجتماعي):)دوار تين منص3ر)

انشادن بي3كرى.)

تسيير واستغالل ضيعة) (: الهدف)

فالحية.

 133.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم.

التسيير):)محمد بنعبايل.

املدة):)99)سنة.

حتى يناير  فاتح  (: املالية)  السنة 

31)ديسمبر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 1372 رقم) تحت  باكادير  التجاري 
السجل) رقم  (.13/35/2321 بتاريخ)

التجاري23273.

437 P

 STE AFRAH ZIZ شركة
SARL-AU

األسا�شي) القا 3ن  بمقت�شى 

ي3 ي3) (21 بتاريخ) املؤرخ  للشركة 

بتاريخ) ببي3كري  املسجل  (،2321

رقم تحت  (2321 ي3 ي3) (29 

 RE( :( 20210005582120631,( OR

ذات) شركة  تك3 ت  (: 5359/2321

الشريك) ذات  املحددة  املسؤولية 

ال3احد.

AFRAH ZIZ(:(مسماة

رأسمالها):)133.333)درهم.

الهدف االجتماعي):)متعهد حفالت)

تقديم) على  القدرة  مع  واالستقبال 

الطعام.

تز يت) طريق  (: االجتماعي) املقر 

كيل3متر)33,600)حد بلفاع ماسة.)

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

رأسمال الشركة مقسم كما يلي):

 1333 عمر) محنتيش  السيد 

حصة.

من طرف السيد) (: تسير الشركة)

محنتيش عمر بصفته املسير ال3حيد)

لشركة ملدة غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير و تنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

(: بتاريخ) بإ زكان  االبتدائية 

11/36/2321،)تحت رقم):)1342.

438 P

مكتب التسيير،)االعالميات واملحاسبة

»كاجيسك3«

رقم)35)تجزئة أمنية عمارة بيشا))تيز يت)85333

ADRARFOR شركة
ش.م.م. 

تأسيس
وبم3جب) (13/35/2321 بتاريخ)

تأسست) (،42321 رقم) عرفي  عقد 

شركة ذات املسؤولية املحدودة تحت)

اسم)»ADRARFOR«)ش.م.م هدفها)

كالتالي):
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 SONDEUR DE PUITS AVEC
-MOTEUR MECANIQUE

ساحة) (3 رقم) (: العن3ان التجاري)
ازرزا مركز جماعة املعدر تيز يت.

درهم) (133.333 (: مالـــها) رأس 
كل) قيمة  حصة  (1333 إلى) م3زعة 

حصة)133)درهم.
تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)
رشيد) والسيد  جم3  بن  ب3سالم 
ملدة) للشركة  ( كمسيرين) اوعدي 
كامل) إعطائهما  مع  محدودة  غير 
الصالحيات حسب القا 3ن األسا�شي)

للشركة.)
املـــــدة):)مدة عمر الشركة)99)سنة))

من تاريخ تأسيسها النهائي.
إيداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
امللف القا 3ني بمكتب الضبط لدى)
املحكمة االبتدائية بتيز يت رقم)251 

بتاريخ)2321/36/34.
439 P

 CARGO MARCH شركة
SARLAU ش. م. م
تأسيس شركة م م 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (24/35/2321
محدودة املسؤولية تحمل الخصائص)

التالية):
STE CARGO MARCH(:(التسمية

ش م م.
رأسمال الشركة):)133.333)درهم)
 133 حصة بقيمة) (1333 مقسم الى)

درهم لكل حصة ممل3كة ل):
مصطفى جبار):)ب)1333)حصة.

املقر االجتماعي):)بل3ك)E)رقم)195 
حي املسيرة ايت مل3ل.

النقل الدولي) (: الهدف االجتماعي)
للبضائع لحساب الغير.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
مصطفى جبار رقم البطاقة ال3طنية

.JB73938
تم إيداع امللف القا 3ني للشركة)
لدى املحكمةاالبتدائية با زكان تحت)

رقم)1322)بتاريخ)13/36/2321.
440 P

C.H MEDICAL SERVICE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية للشريك 
ال3حيد

رأسمالها : 133.333 درهم
تاسيس شركة

عرفي) عقد  ملقتضيات  طبقا 
تم تأسيس) (2321 24)ماي) املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

امل3اصفات التالية):)
 C.H MEDICAL (: التسمية)

SERVICE)ش.م.م للشريك ال3حيد.
املقر االجتماعي):)عمارة)33،)ستيليا)

2،)رقم)332،)بنسركاو،)أكادير.)
مدة صالحية الشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) املال  رأس 
 1333 على) م3زع  درهم  (133.333
للحصة) درهم  (133 فئة) من  حصة 
شنيتي) السيد  لفائدة  حصة  (1333

عثمان.
يتم تسيير الشركة من) (: التسيير)

طرف السيد شنيتي عثمان.
الفنية) املعدات  بيع  (: امل3ض3ع)
املستشفيات) ومستلزمات  والتقنية،)

الطبية)/)إصالح وصيا ة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير الى)31)ديسمبر من كل سنة.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بأكادير،)
رقم)) تحت  (2321 ي3 ي3) (13 بتاريخ)

.133128
RC : 41835

441 P

شركة بيونافيت
شركة التضامن 

دوار أ 3  داو دامي مق3رن
اشت3كة ايت باها

)بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تمت صياغة القا 3ن) (32/36/2321
ذات) التضامن  لشركة  األسا�شي 

الخصائص التالية):)
:) قل) االجتماعي) الغرض 
الغير،) لحساب  املستخدمين 
وبصفة عامة جميع النشاطات التي)
مباشرة.) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالغرض أعاله.

بي3 افيت«) »شركة  (: التسمية)

شركة التضامن.

أ 3  داو) دوار  (: االجتماعي) املقر 

دامي مق3رن،)اشت3كة ايت باها.

املدة):)حددت في)99)سنة.)

الراسمال والحصص االجتماعية):)

درهم) (63.333 في) الرأسمال  حدد 

اجتماعية) حصة  (633 إلى) مقسم 

م3زعة) درهم لل3احدة،) (133 بقيمة)

كاألتي):

)وهبي حسن)153)حصة.)

العسري محمد)153)حصة.

أوبال أحمد)153)حصة.

أقشاش ابراهيم)153)حصة.

أقشاش) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  ابراهيم 

محدودة.)

 22 ت3زع حسب الفصل) (: األرباح)

من القا 3ن األسا�شي للشركة.

ثم اإليداع القا 3ني لدى املحكمة)

(: رقم) تحت  بإ زكان  االبتدائية 

1333/2321)بتاريخ)13/36/2321.
مقتطف قصد اإلشهار)

442 P

STE BELFAA IMMO
 SARL AU

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة
 STE BELFAA التجاري) اسم 

 IMMO SARL AU

بلفاع) الكديات  دوار  (: العن3ان)

شت3كة ايت بها.

املهام):)التجارة بميدان العقار.

 133.333 (: الشركة) راسمال 

درهم.

بكريم) ب3بكر  السيد  (: التسيير)

مشارك وحيد ومسير للشركة.

تم اإليداع القا 3ن األسا�شي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (11/36/2321 بتاريخ) ا زكان 
والسجل التجاري) (1333/2321 رقم)

رقم)23591.

443 P

 STE BEL FAST TRANS
S.A.R.LAU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك واحد

رأسمالها : 133.333 درهم
املقر االجتماعي : دوار الشيخ سعيد 

جماعة مشرع العين اوالد تايمة 
تارودا ت

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
ق3ا ين) وضع  تم  (،2321 ي3 ي3) (34

الشركة ذات امليزات التالية):
 STE BEL FAST (: التسمية)

TRANS SARLAU
ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 
مسؤولية محدودة ذات شريك واحد)

S.A.R.LAU
الهدف):) قل املستخدمين للغير.

الشيخ) دوار  (: االجتماعي) املقر 
اوالد) العين  مشرع  جماعة  سعيد 

تايمة تارودا ت.
تاريخ) من  ابتدء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
 133.333 :)حدد في مبلغ) رأسمال)
درهم مقسم الى)1333)حصة من فئة)

133)درهم.
التسيير):)التسيير أسند إلى السيد)

مستغفر عبد الهادي.
بكتابة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ) (616 رقم) تحت  لتارودا ت 

.39/36/2321
من اجل النسخة و البيان عن املسير):)

)السيد مستغفر عبد الهادي

444 P

FH SOUSS TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها االجتماعي : دوار
ايت محمد اوسعيد اداوم3من

تارودا ت
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7845
في))) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) إعداد  تم  (2321/36/37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) دات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 FH (: تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

SOUSS TRAV

غرض الشركة بإيجاز):)

 TRAVAUX DIVERS  -  

 OU CONSTRUCTIONS -

ENTREPRENEUR DE

Négociant

:)دوار ايت) عن3ان املقر االجتماعي)

محمد اوسعيد اداوم3من-)تارودا ت.)

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):

 5333 (: الخرب) حميد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة.

مسير الشركة):

عن3ا ه) الباهي  فاطنة  السيدة 

اداوم3من) اوسعيد  ايت محمد  دوار 

تارودا ت.

عن3ا ه) الخرب  حميد  السيد 

اداوم3من) اوسعيد  ايت محمد  دوار 

تارودا ت.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

بتاريخ)) بتارودا ت  االبتدائية 

.2321/36/11
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EL YOUSSEFI MOHAMED
SARL AU

العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 

تحمل) والتي  (32/36/2321 في)

الخصائص التالية):

الهدف االجتماعي):)اشغال البناء.
 15.333.333 (: الشركـة) رأسمال 

حصة) (153333 إلى) مقسمة  ( درهم)

من فئة)133)درهم للحصة ال3احدة.)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تجزئة (43 االجتماعي)  املقر 

ابن سينا طا طان.
التسيير):)السيد الي3سفي محمد.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
5833)طا طان.)
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STE CHTOUKA PEINTRE
 SARL AU

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
 STE CHTOUKA التجاري) اسم 

 PEINTRE SARL AU
الصفاء) ت3 ف  دوار  (: العن3ان)

شت3كة ايت بها.
مقاول أعمال متن3عة أو) (: املهام)

البناء.
أعمال الصباغة.

 133.333 (: الشركة) مال  راس 
درهم.

رشيد) بباعلي  السيد  (: التسيير)
مشارك وحيد ومسير للشركة.

تم اإليداع القا 3ن األسا�شي لدى)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (11/36/2321 بتاريخ) ا زكان 
والسجل التجاري) (1332/2321 رقم)

رقم)23589.
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مكتب حسابات شح3دي

ز قة)7)بل3ك)1)رقم)98)شارع املقاومة

ايت مل3ل،)86153،)ايت مل3ل

SOCIETE LIHBI FISH
L.F - SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها االجتماعي : تجزئة 84 
بل3ك د رقم 547 العي3ن

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36643 العي3ن

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

تسميتها:)) بمختصر  االقتضاء)

 SOCIETELIHBI FISH - L.F - SARL

 AU

شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السمك بالجملة،)بيع األسماك)،) قل)

البضائع لحساب الغير،

التجارة) والتصدير،) االستيراد 

أشكاله،) بجميع  الصيد  العامة،)

والدولي،) ال3طني  والبيع  الشراء)

االستيراد والتصدير.

عن3ان املقر االجتماعي):)تجزئة)84 

بل3ك د رقم)547)العي3ن.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 133.333 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):

 1.333 (: السيد لبهي صالح الدين)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة.

القا 3ني) اإليداع  تم 
العي3ن) االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  (18/35/2321 بتاريخ)

.1533/2321
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LAMI LOGISTIQUE
ش.ذ.م.م ذات الشريك ال3حيد

التأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (34/33/2321

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

ال3حيد مميزاتها كما يلي:

 LAMI LOGISTIQUE (: التسمية)

ش.ذ.م.م ذات الشريك ال3حيد.)

والل3جستيك) النقل  امل3ض3ع:)

لألشخاص والبضائع.

حي دشار ايت) (: مقرها االجتماعي)

اعزا تارودا ت.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال):)133.333)درهم.

السيد) (: الشركة) في  املساهم3ن 

هدوك الحسين.

اإلدارة):)السيد هدوك الحسين.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير الى)31)ديسمبر من كل سنة.

كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 38/36/2321 بتاريخ) بتارودا ت 

تحت رقم)615.
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KHOKANA TRANS
SARL A.U

رقم 83 الدوتركا- تيز يت - 85333 

تز يت

تأسيس الشركة
بمقت�شى القا 3ن األسا�شي املؤرخ)

بتاريخ) واملسجل  (2321/35/21 في)

  .44331 رقم) تحت  (2321/35/26

 KHOKANA الشركة) تأسيس  تم 

TRANS SARL A.U)باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: القا 3ني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

 KHOKANA (: الشركة) تسمية 

.TRANS SARL A.U

والسلعة)) األمتعة  :) قل  الغرض)

لحساب الغير بدون مرافقة الزبناء.
 83 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)

الدوتركا تيز يت)-)85333)تيز يت.

املدة):)99)سنة.

درهم،) (133.333 (: الرأسمال)

مقسم كالتالي):

السيد محمد ازركي):)1333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

 83 السيد محمد ازركي عن3ا ه رقم)

حي الدوتركا تيز يت.

تم إيداع امللف القا 3ني بمكتب)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2321/36/38 بتاريخ) بتيز يت 

عدد)217.
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MY STRUCTURE TRANS
تأسيس شركة

على عقد عرفي حرر بأكادير) بناء)
وضع) تم  (،2321 ماي) (23 بتاريخ)
الق3ا ين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية وذات الخصائص التالية):

 MY STRUCTURE (: التسمية)
TRANS)ش.م.م ذات شريك وحيد.

أشغال) (- البضائع) :) قل  الهدف)
مختلفة)-)تفاوض.))

ق/ب شارع) (13 (: املقر االجتماعي)
جابر ابن حيان حي الهدى اكادير.)

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسم  درهم،) (133.333 مبلغ)
حصة اجتماعية م3زعة على) (1333
(: السيد أحمد قاش) (َ: الشكل التالي)

1333)حصة.
من) الشركة  ستسير  (: التسيير)
ملدة غير) ( طرف السيد أحمد قاش)

محدودة.
باملحكمة)) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير ي3م)39)ي3 ي3)2321 

تحت رقم)133115. 
مسجلة) الذكر  السالفة  الشركة 
بأكادير تحت رقم) التجاري  بالسجل 

.47793
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ZIKAM CLEAN
شركة ذات الشريك ال3حيد ش م م

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
القا 3ن) وضع  تم  (2321 ماي) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
محدودة ذات الشريك ال3حيد ذات)

امل3اصفات التالية:
.»ZIKAM CLEAN«(:(التسمية

خدمة) (: االجتماعي) الهدف 
التنظيف.

 5377 رقم) (: االجتماعي) املقر 
الطابق الثالث الحي املحمدي-)أكادير.

سنة) (99 (: االجتماعية) املدة 
ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)
التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التمديد.

من) يتك3ن  االجتماعي:) الرأسمال 
23.333)درهم.

السيد) تعيين  (: الشركة) تسيير 
ملدة) للشركة  كمسير  كريم  عقيدي 

غير محدودة.
السجل) في  التقييد  تم  التقييد:)
بأكادير) التجارية  للمحكمة  التجاري 
عدد) تحت  (2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ)

.133112
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TRANS CRISTIN
العام) الجمع  محضر  حسب 
التأسي�شي بتاريخ))31)ماي)2321)قرر)
شركاء)شركة)TRANS CRISTIN)ذات)

مسؤولية محدودة ما يلي:
 138 شارع) (33 رقم) ( مقر الشركة)

حي جديد دشيراة).)
 133.333 (: في) حدد  املال  رأس 
1333)حصة من) درهم مقس3مة إلى)
وم3زعة) ال3احدة  درهم  (133 فئة)

كالتالي):
                   EL OUARABI MOHAMED

533)حصة)؛
                           EL OURABI RACHID

533)حصة.
امل3ض3ع:)من أهداف الشركة:)

مست3ى) على  البضائع  -) قل  (1
ال3طني والدولي لحساب الغير.

أن) العام  الجمع  قرر  التسيير:)
سيرها) (TRANS CRISTIN شركة)
EL OUARABI MOHAMED(السيد

ملدة غير محدودة.
اإليداع):)تم اإليداع القا 3ني لدى)
بتاريخ بإ زكان  االبتدائية   املحكمة 

 1318 رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (13  
السجل التجاري رقم)23569. 
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Sté TLAYT IMMOBILIERE
 SARL 

محرر) عرفي  عقد  بم3جب  (- ( (1
تأسيس) تم  (2321 ماي) (31 بتاريخ)
املميزات) ( شركة محدودة املسؤولية)

التالية):

 TLAYT« شركة) (: التسمية)

IMMOBILIERE)«))ش.م.م.

أشغال) منعش عقاري،) (: الهدف)

البناء))وأشغال مختلفة.

مكتب) (1 رقم) االجتماعي:) املقر 

الدشيرة) ام3كاي  حي  (431 ز قة) (2

الجهادية))ا زكان).)

املدة):)))99)سنة.

 133.333 (: رأس املال االجتماعي)

1333)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

133)درهم للحصة ال3احدة.

السادة العربي ك3مغار،) التسيير:)

الحسين ك3مغار))و احمد ك3مغار.

السنة االجتماعية)):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.

لهذا) القا 3ني  اإليداع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 

تحت) با زكان  االبتدائية  املحكمة 

رقم) التجاري  السجل  و  (1327 رقم)

23583)بتاريخ)13)ي3 ي3)2321)م.
من اجل النسخة والبيان
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TIFNIT AGRITRANS
 SNC

SNC تأسيس شركة التضامن
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة)) تاسيس  تم  (2321 ي3 ي3) (7

التضامن.

 sté TIFNIT (: التسمية)

.AGRITRANS SNC

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم) (133.333 رأسمال الشركة في)

مقسم إلى)1333)سهم م3زعة كالتالي:

خالد لكشكاش)433)سهم،)محمد)
333)سهم،)حسن العسري) القايدي)

333)سهم.

في) الشركة  تمارس  (: األهداف)

)املغرب):) قل) التراب ال3طني) جميع 

املستخدمين لحساب الغير.

سنة) (99 حددت املدة في) (: املدة) (

ابتداء)من تأسيسها.

املقر االجتماعي:))دوار الخربة اوالد)

ميم3ن سيدي بيبي اشت3كة ايت باها

التسيير):)))خالد لكشكاش.

تم اإليداع القا 3ني بكتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية با زكان تحت رقم)

1314))بتاريخ)8)ي3 ي3)2321 .
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  شركة فحاس
 شركة محدودة املسؤولية 

شريك وحيد

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

أنشأ السيد فريد) (2323 أكت3بر) (26

فحاس) اسم  تحت  شركة  الكبير 

شركة محدودة املسؤولية) ((FIHAS(

شريك واحد.
رأسمالها)13.333)درهم.

بأكادير،) ي3جد  االجتماعي  مقرها 

جماعة الدراركة،)حي اكيدار.

الهدف االجتماعي):)وساطة عقارية،)

سمسرة) شراء،) بيع،) عامة،) أشغال 
جميع أ 3اع العقارات،)استغالل مخازن)

التبريد لحفظ جميع امل3اد الغذائية،)

خضراوات،)ف3اكه،)أسماك.

مدة الصالحية):)99)عام.
رقم اإليداع):)2321/99926.
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شــركة كافي سناك أنمار
ش.م.م. ش.و

 SOCIETE CAFE SNACK 

 ANMAR. SARL(AU
رأسمالها  133.333 درهم

كراج رقم 5 بل3ك د حي الزيت3ن 

تيك3ين أكادير

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ش.و

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1

بتاريخ)31))ماي)2321)م،)تم إحداث)

ذات) لشركة  األسا�شي  القا 3ن 

الشريك) ذات  ( املحدودة) املسؤولية 

للعقد،) امل3قع  طرف  من  ال3حيد 

خصائصها كالتالي):
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سناك) كافي  شــركة  ( (: التسمية)
STE CAFE SNACK ANMAR(أ مار

 5 رقم) كراج  (: االجتماعي)  املقر 
بل3ك د حي الزيت3ن تيك3ين أكادير.)

مقهى) (: االجتماعي) الهدف 
 CAFE ( ( السريعة.) لألكالت  ومطعم 

.RESTAURANT ET SNACK
رأسمال الشركة حدد في):)133.333 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة)

133)درهم للحصة ال3احدة يملكها):
السيد أ مار عبد هللا)1333)حصة.
التسيير:)عين السيد أ مار عبد هللا)

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

31)دجنبر.
-)لقد تم اإليداع القا 3ني لدى) (2
بتاريخ) بأكادير  التجارية   املحكمة 
14)ي3 ي3)2321)م تحت رقم)133171 

-)السجل التجاري47847.
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SOCIETE CHOUMA-LIGHT
SARL AU 

AU(CAPITAL(DE 100.000 Dhs 
التأسيس

بتاريخ) ( عرفي) عقد   بمقت�شى 
31)ماي)2321)تم تأسيس شركة ذات)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

باملميزات التالية:
STE  CHOUMA- (: التسميـــــــــــــة)

.LIGHT SARL A U
املقر االجتماعي):)حي تيرت السفلى)

بل3ك س رقم)24)ز قة)38)كلميم.))
درهم) (133.333 (: الرأسمــــــــــــال)
فئة) من  حصة  (1333 على) مقسمة 

133)درهم.
األشغال) مقاول  (: الهـــــــــــــــدف)

املختلفة
السيد شماني جمال،) (: الشركاء)
ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)JA61815 1333)حصة)
تم تعيين شماني جمال) التسيير:)
اعتماد) وتم  للشركة،) وحيد  كمسير 
ال3حيد للمسير لدى جميع) اإلمضاء)
الخاصة) أو  العم3مية  اإلدارات 
واملؤسسات املالية واملصرفية،)لفترة)

غير محددة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بكلميم بتاريخ)7)ي3 ي3)2321 

تحت رقم)223/2321.
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 SOCIETE BAYOUR
CONSTRUCTION

S.A.R.L A.U
إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

فاتح) ( بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ)
تم تأسيس شركة ذات) (2321 مارس)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

 Société BAYOUR (: التسمية)
.CONSTRUCTION  S.A.R.L A.U

حي) د  بل3ك  (: االجتماعي) املقر 
الرجاء)فى هللا رقم)56)كلميم

درهم) (133.333 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1333 على) مقسمة 

133)درهم.
:)إنشاء)الطرق والنقل. الهدف)

الشركاء):
بتاريخ) ( املزدادة) بي3ر  ابراهيم 
فاتح أبريل)1987)ب ب3يزكارن كلميم)
رقم) ال3طنية  للبطاقة  والحامل 
ز قة) حاليا  والساكن  ( (SH138283
الغربي) املسيرة  الشكرحي  مسع3د 

ب3يزكارن كلميم.))1333)حصة)
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير و تنتهي في)31)دجنبر من كل سنة
:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)
طرف السيد ابراهيم بي3ر ملدة غير)

محددة.
باملحكمة) تم  (: التجاري) السجل 
مارس) (33 بتاريخ) كلميم  االبتدائية 

2321)تحت رقم)3391.
462 P

 شركة اوطو كلين
ش م م ش و

STE AUTO CLAIN SARL A.U
الطابق السفلي للمنزل دوار تييحيا 
كلم 43 الطريق ال3طنية رقم 31 

انشادن شت3كة ايت بها 
سجل التجاري رقم 23615

بتاريخ)22)ابريل)2321)ثم تاسيس)
املحدودة) املسؤولية  دات  شركة 

للشريك ال3حيد.)

التسمية)))شركة اوط3 كلين)
دات) شركة  ( (: القا 3ني) الشكل 
املسؤولية املحدودة للشريك ال3حيد

بدون) السيارات  كراء) الهدف:)
سائق.)

السفلي) الطابق  ( االجتماعي:) املقر 
الطريق) (43 كلم) تييحيا  بدوار  للمنزل 
ال3طنية رقم)31)انشادن شت3كة ايت بها)

    
راس املال:)حدد في مبلغ))133.333 

درهم م3زعة كما يلي:
السيد إبراهيم الباز:)1333)حصة
كمال) السيد  عين  التسيير:)
غير) ملدة  للشركة  مسير  الصغير 

محدودة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجاري)

يناير) (31 :)من) السنة االجتماعية)
الى)31)ديسمبر))من كل سنة.)

كتابة) لدى  القا 3ني  االيداع  ثم 
ال زكان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ)14)ي3 ي3)2321)تحت رقم)1354.
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 STE ABIDANOS   
LOGISTIQUE

SARL
تأسيس شركة م م 

في) ( مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (2321 فبراير) (6
محدودة املسؤولية تحمل الخصائص)

التالية):
1)-)التسمية:)تحمل الشركة اسم)
 STE ABIDANOS LOGISTIQUE

. SARL
2)-)رأسمال الشركة):)تحدد رأسمال)
الشركة في مبلغ)133333))درهم مقسم)
الى)1333)حصة بقيمة)133)درهم لكل)

حصة مقسمة كالتالي):
رقم) فارس،) سميرة  السيدة 
      533  JH59948 ال3طنية) البطاقة 

حصة.
رقم) الهرد،) فاظمة  السيدة 
 533  JB411348 ( ال3طنية) البطاقة 

حصة.

3)-)املقر االجتماعي:)دوار ايت داود)
الصفاء))اشت3كة أيت بها.

االجتماعي:) قل) الهدف  (- (4
املستخدمين لحساب الغير.

5)-)التسيير:)تحدد تسيير الشركة)
من طرف):

السيدة سميرة فارس رقم البطاقة)
 .JH59948(ال3طنية

القا 3ني) امللف  ايداع  تم  (- (6
االبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 
بتاريخ) (1343 رقم) تحت   إل زكان 
11)ي3 ي3)2321)رقم السجل التجاري)

.23631
464 P

HOSS BOXING
     S.A.R.L

هــــــــــ3س بـــــــ3كـــــــســــين ش.م.م
انشاء شركة محدودة املسؤولية

بأكـادير) عرفـــي  عــقد  بمقت�شى 
تأسيس) تم  (2321 ماي) (26 بتاريخ)

شركة محدودة املسؤولية)
االسم):)هــــــــــــ3س بـــــــــ3كــــــــســـين ش.م.م)

هدف الشركة):)املجلس االجتماعي)
)تدريب محترف).))))))))))))))))))))))))))

الثاني)) الطابق  (: الشركة) مقر 
29)فبراير وشارع) عمارة عشار،)شارع)

كينيدي،)رقم)38،)تالبرجت،)أكادير.
املدة):)محدودة في)99)سنة).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
مبلغ)))) في  محدد  (: الرأسمال)
 1333 الى) مقسمة  درهم  (133.333
لل3احدة) درهم  (133 حصة من فئة)

مقسمة كالتالي):
حسام أيت لعفيتا)953)حصة)؛

فيرجيني كروك)53)حصة).
أيت) حسام  السيد  (: التسيير) ( (
لعفيتا املسير ال3حيد للشركة و ملدة)

غير محدودة)
االرباح):)ت3زع االرباح الصافية بعد)
االقتطاعات القا 3 ية على الشركاء.

تم االيداع القا 3ني بكتابة الضبط)
لدى املحكمة التجارية باكادير بتاريخ)

15)ي3 ي3)2321)تحت رقم)133195 .
الخالصة و التذكير

465 P
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GO BRANDING
ش.ذ.م.م.

التأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

2)ي3 ي3)2321)تم تأسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة مميزاتها كما يلي):

 GO BRANDING (: التسمية)

ش.ذ.م.م.

امل3ض3ع:)البرمجة املعل3ماتية.
مقرها االجتماعي:)بل3ك)8)رقم)36 

بنسركاو اكادير.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال:)13.333)درهم.

السيد) (: الشركة) في  املساهم3ن 

أشرف أكنزال))والسيد الياس عبايل

اإلدارة:)السيد أشرف أكنزال.

فاتح) من  تبتدئ  املالية:) السنة 

يناير الى)31)ديسمبر من كل سنة.

كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (15 بتاريخ)

.133186

466 P

STE FINE CAFE SNACK
SARL AU

 تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في) املؤرخين  للعقدين   طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (2321 ماي) (28

محدودة املسؤولية بالخصائص التالية):))

 FINE CAFÉ SNACK (: االسم) (

.SARL AU

الهدف):)

إستغالل قاعة شاي)؛

مخبزة و حل3يات)؛

استيراد وتصدير.
رأسمال املجم3عة):)133333)درهم.

التسيير:)السيد بعدي عبد الهادي.

و8  (7 متجر رقم) املقر االجتماعي:)

عمارة ياسمين شارع املقاومة اكادير.)

املدة):)99)سنة.

للمجم3عة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
بتاريخ) (133177 رقم) تحت   بأكادير 

15)ي3 ي3)2321. 
467 P

STE FAY TRANS
  SARL AU
RC : 47865

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�شى  (
القا 3ن) وضع  تم  (2321 أبريل) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة تحمل الخصائص التالية:
.FAY TRANS SARL AU(:(التسمية

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)
محدودة ذات شريك وحيد.)

الـمـ3ضـــــ3ع)):)تأسيس شركة.))))))
الـمـقر االجـتـماعــي):))رقم)1811)حي)

الفرح))أكادير.
مــــــدة الشركــــــة):))99))سنة.)

رأسمـــال الشركـــة))133.333.
السيد) ال3حيد  املسير  (: التسيير)

لعفاش فيصل.
لدى) القا 3ني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بتاريخ) (133189 رقم) تحت   بإكادير 
15)ي3 ي3)2321)رقم سجلها التجاري)

ه3)47865.  
468 P

EQUB BUREAU
ش.م.م ذات شريك وحيد

تأسيس  شركة
تبعا للعقد العرفي املؤرخ باكادير)
في)19)ماي)2321)تقرر تأسيس شركة)

ذات املميزات التالية):
 EQUB (: االجتماعية) التسمية 
املسؤولية) ذات  شركة  (BUREAU

املحدودة ذات شريك وحيد.
الهدف االجتماعي:)

شراء)وبيع أثاث ومعدات املكتب).
بيع أجهزة الكمبي3تر واالتصاالت

املكتبية) الل3ازم  وت3زيع  تس3يق 
واملدرسية.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
التجارية املرتبطة بشكل مباشر أو غير)

مباشر باألهداف املذك3رة أعاله.
الحنصالي) :شارع  االجتماعي) املقر 

رقم)159)أغراس ب3ركان اكادير.
  133.333 (: االجتماعي) الرأسمال 
حصة من) (1333 إلى) درهم مقسمة 
ال3احدة,) للحصة  درهم  (133 فئة)

م3زعة كالتالي):
محمد ال3الي)133)حصة.

محمد) السيد  عين  (: التسيير)
ال3الي كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
من) دجنبر  (31 في) وتنتهي  يناير  فاتح 

كل سنة.
تم اإليداع القا 3ني لدى مصلحة)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (2321 ي3 ي3) (15 باكادير بتاريخ)

رقم))133179.
469 P

 STE ENTREPRISE
STAMATAKOS

  SARL
تأسيس شركة م م 

في) ( مؤرخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (2321 ماي) (23
محدودة املسؤولية تحمل الخصائص)

التالية):
1)-)التسمية:)تحمل الشركة اسم)
 STE ENTREPRISE STAMATAKOS

.SARL
تحدد) (: الشركة) رأسمال  (- (2
  533333 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 
5333)حصة بقيمة) درهم مقسم الى)
133)درهم لكل حصة مقسمة كالتالي):
السيد امل3دن احمد،)رقم البطاقة)

ال3طنية)FH11238  4533)حصة.
رقم) امل3دن،) ادريس  السيد 
 253  JM82129 ال3طنية) البطاقة 

حصة.

رقم) امل3دن،) ابتسام  السيدة 

 253  JM97138 ال3طنية) البطاقة 

حصة.

 1 بل3ك) (: االجتماعي) املقر  (- (3 
رقم)126)حي االمل ايت مل3ل ا زكان.

تشييد) االجتماعي:) الهدف  (- (4

املباني السكنية او غير السكنية.

5)-)التسيير:)تحدد تسيير الشركة)

من طرف):
رقم) ( امل3دن) ادريس  السيد 

.JM82129(البطاقة ال3طنية

القا 3ني) امللف  ايداع  تم  (- (6

االبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 

بتاريخ) (1345 رقم) تحت   إل زكان 
11)ي3 ي3)2321))رقم السجل التجاري)

.23635

470 P

STE DARDOURY TRAVAUX
  SARL 

تأسيس شركة م م 
في) ( مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2321 ي3 ي3) (7

محدودة املسؤولية تحمل الخصائص)

التالية):

1)-)التسمية:)تحمل الشركة اسم)

 STE DARDOURY TRAVAUX

. SARL
تحدد) (: الشركة) رأسمال  (- (2
  133.333 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 

1333)حصة بقيمة) درهم مقسم الى)

133)درهم لكل حصة مقسمة كالتالي):
رقم) الضرض3ري،) احمد  السيد 

       433  EB48925 ال3طنية) البطاقة 

حصة.
رقم) حمداوي،) إبراهيم  السيد 

              JB381971 ال3طنية) البطاقة 

333)حصة.
السيد إبراهيم الضرض3ري،)رقم)

 333  EB138971 ال3طنية) البطاقة 

حصة.

أيت) دوار  (: االجتماعي:) املقر  (- (3

السايح الصفاء)اشت3كة أيت باها.
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اعمال) (: االجتماعي) الهدف  (- (4

البناء.

5)-)التسيير:)تحدد تسيير الشركة)

من طرف):

رقم) الضرض3ري  احمد  السيد 

.EB48925(البطاقة ال3طنية

6)-)تم ايداع امللف القا 3ني للشركة)

لدى املحكمة االبتدائية إل زكان تحت)
رقم)1344)بتاريخ)11)ي3 ي3)2321)رقم)

السجل التجاري)23633.
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 STE LIVA TRANS
  SARL

رأسمالها 500.000Dhs درهم 

إعالن بتأسيس شركة
تأسست) عرفي  عقد  وبم3جب 

شركة دات املسؤولية املحدودة تحت)

بتاريخ) (LIVA TRANS  SARL  إسم)

25)ماي)2321.

هدفها:))))

والدولي) ال3طني  البضائع   قل 

لحساب الغير.

األعمال املختلفة.

كراء)آالت البناء.

التجارة.)

السالم) حي  (: التجاري) العن3ان 

ايت) (1 كراج رقم) (53 بل3ك س رقم)

اعزة تارودا ت.)))))
رأسمالها)533.333))درهم م3زعة)

إلى)5333)حصة قيمة كل حصة)133  

دراهم،)م3زعة كما يلي):

السيد علي مساوي)))2533حصة

السيد رشيد القديد:)2533حصة

السيد)) تعيين  تم  الشركة  تسيير 
رشيد القديد و السيد علي املساوي)

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة مع)

حسب) الصالحيات  كامل  تخ3يله 

القا 3ن األسا�شي للشركة.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكتب) تم  القا 3ني  اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (628 رقم) تحت   بتارودا ت 

13)ي3 ي3)2321.

 LIVA TRANS  SARL(سجلت شركة
تحت) بتارودا ت  التجاري  بالسجل 

رقم))7841)بتاريخ))13)ي3 ي3)2321.
472 P

KITCHEN U
S.A.R.L

املقر االجتماعي: محل رقم 39 
الطابق األر�شي  عمارة سيد باهية 

شارع الحسن الثاني اكادير
انشاء شركة

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) وضع  ثم  (2321 أبريل) (15
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
.KITCHEN U  S.A.R.L(:((االسم
هدف الشركة):)مطعم و مقهى.

املدة محددة في)99)سنة.
الراسمال محدد في مبلغ)133.333 
حصة من) ( (1333 الى) درهم مقسم 
133)درهم للحصة ال3احدة قد) فئة)

تم اكتتابها للسيد بناني سعد.
بناني) السيد  تعيين  ( :تم) التسير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  سعد 
محدودة مع إعطائه صالحية اإلمضاء)

اإلداري و البنكي منفردا.
لتك3ين) (5% اقتطاع) يتم  األرباح 
عليه) املنص3ص  االحتياطي  الرصيد 

قا 3 ا
اإليداع) تم  القا 3ني  اإليداع 
القا 3ني بكتابة الضبط لدى املحكمة)
 133139 رقم) باكاديرتحت  التجارية 

بتاريخ)13)ي3 ي3)2321.
للخالصة والتذكير

قبال حسن

473 P

IGA TRAVAUX 
شركة ذات مسؤولية محدودة.

وعن3ان مقرها االجتماعي شارع بئر 
ا زران رقم 85 س3ق اول3ز جماعة 

اول3ز تارودا ت
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7855
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة باملميزات التالية))):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
مسؤولية محدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 IGA تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

.TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز:

واالشغال) البناء) في  مقاول 
املختلفة).

 قل البضائع لحساب الغير.
بئر) املقر االجتماعي شارع  عن3ان 
س3ق اول3ز جماعة) (85 ا زران رقم)

اول3ز تارودا ت.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة) رأسمال  مبلغ 

133.333درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الحسن فؤاد كغلت):)933 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة.
 133 (: اح3لين) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وم3اطن الشركاء):
كغلت) فؤاد  الحسن  السيد 
اول3ز) االربعاء) ب3ر  حي  عن3ا ه:)

تارودا ت املغرب.
(: عن3ا ه) اح3لين  ابراهيم  السيد 
ت3فال)) معصرة  (8 بل3ك) اكفاي  (41

تارودا ت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة):
كغلت)) فؤاد  الحسن  السيد 
اول3ز) االربعاء) ب3ر  حي  (: عن3ا ه)

تارودا ت املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودا ت بتاريخ)15)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)663.
474 P

SOUSS TRANSLOG  
SARLAU
ش. م. م

تأسيس شركة م م 
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ فيتم)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 
ماي) (25 التالية) الخصائص  تحمل 

: 2321

 SOUSS ( (: التسمية) (- (1

TRANSLOGش م م.
 133.333 (: رأسمال الشركة) (- (2

1333حصة بقيمة) درهم مقسم الى)

133)درهم لكل حصة ممل3كة ل):

ب3زيد الحسين):ب)1333حصة.
3)-)املقر االجتماعي):)ز قة تافراوت)

شارع محمد الخامس ايت باها.

:) قل) االجتماعي) الهدف  (- (4

املستخدمين لحساب الغير.

من) الشركة  تسيير  التسيير:) (- (5

البطاقة) رقم  الحسين  ب3زيد  طرف 

.JB436341ال3طنية

القا 3ني) امللف  إيداع  تم  (- (6

االبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 

بتاريخ) (1364 رقم) تحت   با زكان 

15)ي3 ي3)2321.

475 P

SOCIETE SO FINE SERVICE
  SARL AU 

AU(CAPITAL(DE 100.000 Dhs 

التأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

31)ماي)2321)تم تأسيس شركة ذات)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

باملميزات التالية:

 STE SO FINE (: التسمية)

.SERVICE SARL-AU

املقر االجتماعي):)شارع املهدي بن)

ت3مرت رقم)573)كلميم.))

الرأسمال):)133.333)درهم مقسمة)

على)1333)حصة من فئة)133)درهم.

مفاوض مسير شركة،) (: الهـــــــــــــــدف)

مقاول في األشغال املختلفة والبناء.

السيد) تعيين  (: التسيير)

لبطاقة) الحامل  لع3يسيد  مصطفى 

 JA117855 رقم) ال3طنية  التعريف 

)1333حصة))كمسير وحيد للشركة،)

ال3حيد) اإلمضاء) اعتماد  وسيتم 

املتعلقة) لل3ثائق  بالنسبة  للمسير 

باإلدارات العم3مية وشبه العم3مية)

واإلدارات املالية.
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باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بكلميم بتاريخ)8)ي3 ي3)2321 

تحت رقم226. 
476 P

SGCNTRAV
sarl AU 

Au(Capital(de 100 000 Dhs
 Siège(Social: DR(TIGHMERT

ASRIR GUELMIM
ICE : 002810026000079

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1 
شركة) تأسيس  تم  (2321 أبريل) (23
بشريك) املحدودة  املس3ؤلية  ذات 

وحيد))باملميزات التالية):
.SGCNTRAV(:(التسمية

تغمرت) دوار  (: االجتماعي) املقر 
اسرير كلميم.

درهم) (133.333 (: الرأسمـــــــــــــال)
فئة) من  حصة  (1333 على) مقسمة 

133)درهم.
الهـــــــــــــــــدف:)مقاول في أشغال البناء)

و أشغال املختلفة.)))))))))))))))))
املسير القا 3ني)):)اكرس3ار خالد.))

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بكلميم بتاريخ)24)ماي)2321 

تحت رقم)231/2323.
477 P

STE RAM TOURS
 SARL AU

املقر االجتماعي : حي بير أ زاران 
تجزئة لعكير رقم 55 تكي3ين أكادير

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بم3جب  (- (1
تم تأسيس) ( (2321 ماي) (24 ( بتاريخ)
ذي) املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات التالية):
التسمية):))RAM TOURS)ش.م.م)
ذات شريك واحد.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

بدون) السيارات  تأجير  (: الهدف)
سائق.

أ زاران) بير  حي  (: االجتماعي) املقر 
تجزئة لعكير رقم)55)تكي3ين أكادير.

 133333 (: االجتماعي) املال  رأس 
1333حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)
ترجع) ال3احدة  للحصة  درهم  (133

كلها للسيد لحسن رمش3ن.
السيدة) الشركة  يسير  التسيير:)
فاطمة الزهرة زياني ملدة سنة قابلة)

لتجديد.
الت3قيع اإلداري):)تخ3يل اإلمضاء)
السيدة) للمسيرة  اإلداري  املنفرد 

فاطمة الزهرة زياني.
املالي املنفرد  اإلمضاء) تخ3يل  ( 

)و البنكي للسيد لحسن رمش3ن).
السنة االجتماعية)):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.
لهذا) القا 3ني  اإليداع  وتم  (- (2
هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  العقد 
املحكمة التجارية بأكادير تحت رقم)
رقم) التجاري  والسجل  (133172

47849)بتاريخ)14)ي3 ي3)2321.
من اجل النسخة والبيان

478 P

NICE ENERGY TECH
S.A.R.L.A.U    

املقر االجتماعي: رقم 29 شارع احمد 
املنص3ر الدهبي حي االخلة اكادير

انشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
القا 3ن) وضع  ثم  (2321 ماي) (21
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
 NICE ENERGY TECH (: ( االسم)

.S.A.R.L.A.U
وبيع) تركيب  (: الشركة) هدف 

االجهزة الكهربائية وااللكترو ية.
املدة):)محددة في)99)سنة.

الراسمال):)محدد في مبلغ)133.333 
درهم مقسم الى)1333))حصة من فئة)
تم) قد  ال3احدة  للحصة  درهم  (133

اكتتابها للسيد ب3ستة عبدالرحيم.
)تعيين السيد ب3ستة) :)تم) التسير)
ملدة) للشركة  كمسير  عبدالرحيم 
صالحية) إعطائه  مع  محدودة  غير 

اإلمضاء)اإلداري والبنكي منفردا.

لتك3ين) (5% يتم اقتطاع) (: األرباح)

عليه) املنص3ص  االحتياطي  الرصيد 

قا 3 ا.

اإليداع) تم  القا 3ني  اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القا 3ني 

رقم) باكاديرتحت  التجارية  املحكمة 

133175)بتاريخ)15)ي3 ي3)2321.
للخالصة والتذكير

قبال حسن

479 P

AZUL CONSULTANT

 Siège(Social(:(Avenue(Bir(Anzarane(N°1

Majmaa(Lahbab(Taroudant

TEL : 35.28 85 33 74

GSM : 36.62.16.26.59

E-mail(:(naouar09@yahoo.fr

TRANSPORT A 2 MARS
 Sarl

رأسمالها 333 133 درهم

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

م3قع) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2321 ي3 ي3) (4 بتاريخ) بتارودا ت 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

تحمل) وحيد  بشريك  محدودة 

امل3اصفات التالية):)

 TRANSPORT A 2 (. التسمية)

.MARS Sarl

امل3ض3ع:)م3ض3ع الشركة ه3:

 قل البضائع لحساب الغير)؛

املصح3بة) غير  األمتعة   قل 

لحساب الغير)؛

استيراد وتصدير.

في) محدد  االجتماعي:) رأسمال 

 1333 إلى) م3زع  درهم  (133.333

درهم) (133 بفئة) اجتماعي   صيب 

لل3احد مكتتبة ومسددة كلها.)

شارع) (32 رقم) االجتماعي:) املقر 

الليل)) مسك  ز قة  الذهبي  املنص3ر 

تارودا ت.))

 99 املدة:)مدة الشركة محددة في)

في) تاريخ تقييدها  سنة تحتسب من 

السجل التجاري.

الشركة مسيرة) ستك3ن  التسيير:)

وملدة غير محددة من طرف:السيدة)

قادة نهيلة.

بالنسبة) الشركة،) تلتزم  الت3قيع:)

بالت3قيع ال3حيد) لكل ما يتعلق بها،)

للسيد قادة نهيلة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2321 ي3 ي3) (13 بتاريخ) بتارودا ت 

تحت رقم)633))رقم السجل التجاري)

7843)تارودا ت).
مختصر لغاية النشر

480 P

TRANS BIKBOUL

    SARL

 HAY EL MASJID RUE OUAD 

ARCHANE(N°6 DAKHLA

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ)3)ماي)

األسا�شي) القا 3ن  إعداد  تم  (،2321

لشركة محدودة املسؤولية باملميزات)

التالية:

التسمية:)ترانس بيكب3ل.)))

لحساب) ( ) قل البضاىع) الغرض:)

الغير.

املقر االجتماعي:)حي املسجد شارع)

واد ارشان رقم)6)الداخلة.

الرأسمال اإلجتماعي:)حدد رأسمال)

الشركة في مئة ألف درهم))133.333 

درهم.

التسيير:)تم تعين سعيد ب3لكنت،)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  القا 3ني:) اإليداع 

القا 3ني للشركة باملحكمة االبتدائية)

بالداخلة بتاريخ)3)ي3 ي3)2321))تحت)

رقم959.  

481 P
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 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE

CONSEIL

مكتب ادحلي للخبرة واالستشارة

شارع م3الي اسماعيل،)عمارة دار ايليغ،)الطابق)
الثالث،)رقم)314،)حي النهضة،)أكادير

MTB SERVICE
بمقت�شى عقد عرفي مبرم بتاريخ)
القا 3ن) وضع  تم  (،2321 ماي) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة مميزاتها كالتالي):
التسمية):)MTB SERVICE)ش.م.م)

بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي):

الغذائية) للم3اد  بالجملة  البيع 
والتبغ)؛

وكذا) للب3اخر  العام  التم3ين 
الفنادق)؛

 يك3ص)؛
االستيراد والتصدير.

جنان) مشروع  (: االجتماعي) املقر 
أدرار،)الطابق األر�شي،)املحل رقم)2،)
الحضرية) الجماعة  (،4 رقم) عمارة 

تيك3ين،)أكادير.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
الرأسمال):)133.333)درهم ويتك3ن)
133)درهم) 1333)حصة من فئة) من)
السيد) طرف  من  بكاملها  مدف3عة 

بعدي محمد طه.
من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)
طرف السيد بعدي محمد طه ملدة)

غير محدودة.
:)الشركة ملزمة بالت3قيع) الت3قيع)

املنفرد للسيد بعدي محمد طه.
السنة الحسابية):)تبتدئ من فاتح)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
اإليداع):)تم إيداع امللف القا 3ني)
للشركة لدى كتابة الضبط باملحكمة)
ي3 ي3) (14 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2321)تحت رقم)133173.
التسجيل) تم  (: التجاري) السجل 
املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2321)تحت رقم)47851.
482 P

RFFF
sarl a.u

رأس مالها 133.333 درهم
املقر االجتماعي : حي ايت عبد 
الرحمان القليعة ايت مل3ل.

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بالشريك 

ال3حيد
1)-)بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم إحداث القا 3ن) (،2321 مارس) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
طرف) من  وحيد  بشريك  املحدودة 

امل3قع للعقد،)خصائصها كالتالي):
.RFFF((:(التسمية

عبد) ايت  حي  (: اإلجتماعي) املقر 
الرحمان القليعة ايت مل3ل.

الهدف اإلجتماعي):)
صناعة و تس3يق األحذية.

(: في) حدد  الشركة  رأسمال 
133.333)درهم مقسم إلى ألف حصة)
درهم للحصة ال3احدة) (133 من فئة)

يملكها كاملة السيد محمد عال.
محمد) السيد  عين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  عال مسيرا وحيدا 

محدودة.
إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)دجنبر).
املدة):)99)سنة.

-)لقد تم اإليداع القا 3ني لدى) (2
بتاريخ) با زكان  االبتدائية   املحكمة 
 1144 رقم) تحت  (2321 ماي) (21

السجل التجاري:)23361.
483 P

سيرما طرونس
ش.م.م.ش.و

« SARL(AU« SERMA(TRANS 
دوار الخربة جماعة واد الصفاء 

اشت3كة ايت باها
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1
قرر الشريك ال3حيد) (2321 ماي) (17

مايلي):
تصفية) تقرير  على  امل3افقة 
الشركة واعطاء)ابراء)ملصفي الشركة.

التصفية اعتبارا من) من  اال تهاء)

هذا التاريخ.)))

2)-)وقد تم اإليداع القا 3ني بكتابة)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (1343 رقم) تحت   با زكان 

11)ي3 ي3)2321.
للخالصة و البيان

عن املصفي

484 P

FIDUCIAIRE ZIAD

19 BD AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

STE SED INGENIERIE
SARL AU

 C/O(N° 501 IMM. EL(MENZEH

ILOT 4 AV. DES(FAR(AGADIR

إعالن عن الحل النهائي للشركة 
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

االتفاق) تم  (2321 ديسمبر) (33 ي3م)

على ما يلي):)))))))))))

 STE SED ( الحل النهائي للشركة)

INGENIERIE SARL AU.)والتشطيب)

عليها من السجل التجاري.

إبراء)ذمة املصفي السيد جب3ري)

ياسر.

اإليداع القا 3ني باملحكمة التجارية)

تحت) ( (2321 ي3 ي3) (15 ي3م)  أكادير 
رقم)133174.

485 P

شركة ريسوس بيوتك
ش.م.م

Ste(RISSOUS(BIOTECH  SARL

RC 9575

اعالن بتعديل 
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

االستثنائي املؤرخ بتاريخ فاتح ي3 ي3)

2321)بمقر الشركة تم التعديل اآلتي):

الفسخ املسبق للشركة ابتدءا من)

الي3م  فسه.

عبدالحميد) بنعلي  السيد  تعين 

كمصفي للشركة).

مقر الشركة ه3  فسه مقر الفسخ))

املسبق).

وقد تم اإليداع القا 3ني باملحكمة)

ي3 ي3) (15 بتاريخ) بإ زكان  االبتدائية 

2321)تحت رقم)1361.

486 P

FIDUCIAIRE ZIAD

  BP 163 BENSERGAO AGADIR

STE NYZAR PRO
SARL AU

 APPT. 35 IMM. D1 AV. MLY

ABDELLAH AGADIR

إعالن عن تصفية 
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

االتفاق) تم  (2319 ديسمبر) (12 ي3م)

على ما يلي):)))))))))))

 STE التصفية القا 3 ية للشركة)

 .NYZAR PRO SARL AU

مريم) ب3ه3  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.))))))))))))

35)عمارة) مقر التصفية ه3 شقة)

د1)شارع م3الي عبد هللا أكادير.)))))))))))

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع 

 2321 ي3 ي3) (8 التجارية بأكادير ي3م)

تحت رقم)133132.

487 P

TAWRGUI
شركة ذات مسؤولية محدودة 

 ذات الشريك ال3حيد

 )في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها االجتماعي اوالد تر ة 

جماعة سيدي ب3رجة قيادة فريجة 

تارودا ت املغرب

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2363

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2321 من ي3 ي3) (31 املؤرخ في)

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

مبلغ) ت3ركي  ال3حيد  الشريك  ذات 
وعن3ان) درهما  (53.333 رأسمالها)

تر ة جماعة) اوالد  مقرها اإلجتماعي 

سيدي ب3رجة قيادة فريجة تارودا ت)

 تيجة ل):)العجز.
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وحدد مقر التصفية ب))اوالد تر ة)
جماعة سيدي ب3رجة قيادة فريجة)

تارودا ت املغرب.)
وعين):

العزيز) عبد  م3الي  السيد)ة))
العمراني و عن3ا ه))درب الجامع شارع)
عالل بن عبد هللا تارودا ت))كمصفي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العق3د وال3ثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودا ت بتاريخ)14)ي3 ي3)

2321))تحت رقم)653.
488 P

TAGHAZOUT BEACH CARS
السجل التجاري : 39153 / اكادير

إعالن عن تعـــــــــــــــــــــديل
بتاريخ)) محرر  محضر   بمقت�شى 
26)ماي)2321،قرر الشركاء)في شركة)
 TAGHAZOUT BEACH CARS 

ما يلي):)
التصفية املؤقتة للشركة.

امل3من) محسن  امليسر  تعيين 
كمصفي للشركة ومقرها االجتماعي)

كمكان للتصفية.))
مدة عمر الشركة تت3قف في تاريخ)

25)ماي)2321.  
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
باكادير بتاريخ)15)ي3 ي3)2321))تحت)

الرقم)133184. 
للنشر و البيان

املصفـــــــــي

489 P

TECHNOPOLE CARS
SARL

رأسمالها 133.333 درهم
 اقامة خليج النخيل رقم 56 ص3 ابا 

ف3 تي , اكادير
   RC°39517

ICE°332212681333313
تصفية الشركة

بمقت�شى محضر الجمع العام غير)
  2321/35/31 بتاريخ) العادي مؤرخ 

قرر فيه ما يلي):

الفسخ املسبق وتصفية الشركة.

عثمان) ايحي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة بدون مقابل.

تحديد مقر التصفية إقامة غال)

بنسركاو) (7 شقة) (16 عمارة) س3س 

اكادير.

الضبط) مكتبة  لدى  اإليداع  تم 

ي3م) ألكادير  التجارية  باملحكمة 

15ي3 ي3)2321)تحت رقم)133183.

490 P

 TAKI TRAVAUX
S.A.R.L

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 833.333 درهم

املقر االجتماعي : الخنافيف، 

ص ب 394، سبت الكردان)، 

تارودا ت

إقفال التصفية ال3دية
بتاريخ) مداوالتها  إثر  على  (: أوال)

الجمعية) قررت  (35/36/2321

لشركاء) العادية  غير  العامة 

)))»TAKI TRAVAUX«)شركة) ( شركة)

برأسمال) محدودة  مسؤولية  ذات 

مقرها) امل3ج3د  درهم  (800.000,00

(،394 االجتماعي بالخنافيف،)ص ب)

مسجلة) تارودا ت،) الكردان)،) سبت 

املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 

 893 اإلبتدائية بتارودا ت تحت رقم)

ما يلي):

بعد) املصفي  تقرير  إعتماد 

الفحص)؛)

إعتماد  تائج التصفية)؛

ال3دية) التصفية  إقفال  إعالن 

للشركة)؛)

إبراء)ذمة املصفي السيد إبا عبد)

العزيز)؛

الصالحيات) املصفي  تخ3يل 

األخيرة) اإلجراءات  إل جاز  الضرورية 

الناتجة عن إقفال التصفية ال3دية.)

ثا يا):))أ جز اإليداع القا 3ني بكتابة)

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 14/36/2321 بتاريخ) بتارودا ت 

تحت رقم)654.

التشطيب) طلب  سي3دع  ( (: ثالثا)
على السجل التجاري رقم)893)بكتابة)
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتارودا ت وتلحق به ال3ثائق املتعلقة)

بالتصفية.
)للخالصة البيان

املصفي

)السيد إبا عبد العزيز

491 P

RANAJE CARS
SARL 

رأسمالها 133.333 درهم
 ز قة أب3 العباس السبتي رقم 58 حي 

امل3ظفين, اكادير
   RC°23981

ICE°331546368333317
الغاء تصفية الشركة

بمقت�شى محضر الجمع العام غير)
  2321/36/37 بتاريخ) العادي مؤرخ 

قرر فيه ما يلي):
وتصفية) املسبق  الفسخ  الغاء)

الشركة.
غناج) منير  السيد  مهمة  نهاية 

كمصفي للشركة.
تعيين السيدة مريم غناج كمسيرة)

للشركة ملدة غير محدودة.)
الضبط) مكتبة  لدى  اإليداع  تم 
ي3م) ألكادير  التجارية  باملحكمة 

11ي3 ي3)2321)تحت رقم)133157.
492 P

 HOUA SAMAK شركة
 ش.م.م. 

بمقت�شي محضر عقد عرفي) (- (1
الجمع العام) (2321 ( ماي) (31 بتاريخ)

الغير عادي للشركة تقرر ما يلي):)
-)الحل املسبق لشركة).

تعيين السيد عبد الرحيم عبدون)
والسيد اوح3ا عمر مصفيين للشركة.
تعيين مقر الشركة مكان التصفية)
بن) دار  (289 رقم) تيفاوين  »شارع 

الشيخ التمسية أيت مل3ل.
2)-)تم اإليداع القا 3ني لدى كتابة)
الضبط باملحكمة))اإلبتدائية))إ زكان))
تحت عدد) (2321 ( ي3 ي3) (15 بتاريخ)

.2321/1359
493 P

 IMMOGADOR  شــركة
S.A.R.L

شركة محدودة املسؤولية

 رأسمالها 13.333 درهم 

املقر االجتماعي : إقامة صابرينا، 

الطابق الثالث، شارع الحسن 

الثاني، أكادير

إقفال التصفية ال3دية
بتاريخ) مداوالتها  إثر  على  ( (: أوال)

الجمعية) قررت  (15/34/2321

شركة) لشركاء) العادية  غير  العامة 

شركة) ( ( ( (IMMOGADOR SARL

برأسمال)) محدودة  مسؤولية  ذات 

مقرها) امل3ج3د  درهم  (10.000,00

الطابق) صابرينا،) بإقامة  االجتماعي 

الثالث،)شارع الحسن الثاني،)أكادير،)

لدى) التجاري  بالسجل  مسجلة 

املحكمة التجارية بأكادير تحت رقم)

25199)ما يلي):

بعد) املصفي  تقرير  إعتماد 

الفحص)؛)

إعتماد  تائج التصفية)؛

ال3دية) التصفية  إقفال  إعالن 

للشركة)؛)

إبراء)ذمة املصفي السيد الحبيب)

صبري)؛

الصالحيات) املصفي  تخ3يل 

األخيرة) اإلجراءات  إل جاز  الضرورية 

الناتجة عن إقفال التصفية ال3دية.)

القا 3ني) اإليداع  أ جز  ( (: ثا يا)

بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)

تحت) (11/36/2321 بتاريخ) بأكادير 

رقم)133148.

التشطيب) طلب  سي3دع  ( (: ثالثا)

 25199 رقم) التجاري  السجل  على 

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

ال3ثائق) به  وتلحق  بأكادير  التجارية 

املتعلقة بالتصفية.
)للخالصة البيان

املصفي

السيد الحبيب صبري

494 P
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شركة 
EVH CONSULTING

 SARL AU 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشخص ال3حيد
مقرها اإلجتماعي : رقم 5، عمارة 

أمنار، 21 ز قة وجدةال حي 
الباط3ار، 83333، أكادير
إقفال التصفية ال3دية

بتاريخ) مداوالتها  اثر  على  ( (: أوال)
الجمعية) قررت  (35/35/2321

العامة غير العادية لشركة)
 EVH CONSULTING »SARL«
AU)))شركة ذات مسؤولية محدودة)
برأسمال) ال3حيد  الشخص  ذات 
مقرها) امل3ج3د  درهم  (100.000,00
(،5 برقم) الكائن  باملحل  االجتماعي 
حي) وجدة،) ز قة  (21 أمنار،) عمارة 
مسجلة) أكادير،) (،83333 الباط3ار،)
املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 
 33253 رقم) تحت  بأكادير  التجارية 

ما يلي):
بعد) املصفية  تقرير  إعتماد 

الفحص)؛)
إعتماد  تائج التصفية)؛

ال3دية) التصفية  إقفال  إعالن 
للشركة)؛)

السيدة)) املصفية  ذمة  إبراء)
 VANHEULE( Emilie,( Simonne,

Claudine)؛
الصالحيات) املصفية  تخ3يل 
األخيرة) اإلجراءات  ال جاز  الضرورية 
الناتجة عن إقفال التصفية ال3دية.)

القا 3ني) اإليداع  أ جز  ( (: ثا يا)
بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)
تحت) ( (11/36/2321 بتاريخ) بأكادير 

رقم)133149.
التشطيب) طلب  سي3دع  ( (: ثالثا)
 33253 رقم) التجاري  السجل  على 
املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 
ال3ثائق) به  وتلحق  بأكادير  التجارية 

املتعلقة بالتصفية.
للخالصة البيان

املصفية السيدة)
 VANHEULE(Emilie,(Simonne,(Claudine

495 P

ABRDAN TOLLORT شركة
 ش.م.م. 

بمقت�شي محضر عقد عرفي) (- (1
الجمع العام) (2321 ( ماي) (26 بتاريخ)

الغير عادي للشركة تقرر ما يلي):)
-)الحل املسبق لشركة).

محمد))) لحمامد  السيد  تعيين  (-
مصفي لشركة.

مكان) الشركة  مقر  تعيين  (-
التصفية)»رقم)96)دوار دوي3ير سيدي)

ب3م3�شى أوالد التايمة تارودا ت.
لدى) القا 3ني  اإليداع  تم  (- (2
اإلبتدائية)) ( كتابة الضبط باملحكمة)
 2321 ( ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( تارودا ت)

تحت عدد)2321/627.
496 P

STE HD EDUCATION PRIVE
 SARL d’A.U 

مقرها اإلجتماعي : رقم27 شارع ابن 
بط3طة املنطقة املختلطة اكادير

التعريف امل3حد رقم  : 
 332135567333333

السجل التجاري رقم 38589 :  
اكادير

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28/12/2323)تقرر مايلي):

ذات) للشركة  مسبق  حل  (-
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

كمقر) االجتماعي  املقر  تحديد  (-
للتصفية.

سميرة) السيدة  اهض  تعيين  (-
كمصفي للشركة.

لدى) تم  القا 3ني  اإليداع 
بتاريخ))) باكادير  التجارية  املحكمة 

19/35/2321)تحت رقم)99625 .
497 P

شركة أنابري
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 4.233.333 درهم

املقر االجتماعي : رقم 131 شارع 
الحسن الثاني اكادير

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
املنعقد) ا ابري  ( لشركة) االسثثنائي 

بتاريخ)28)ي3 ي3)2316)تقرر ما يلي):)

مال) رأس  حصص  تف3يت  (- (1

الشركة على الشكل التالي)):))

حصة من طرف) (23833 تف3يت)

فاطمة) لصالح  أبنهم3  بريك  السيد 

أبنهم3.)

طرف) من  حصة  (133 تف3يت)

فاظمة أبنهم3 لصالح الحسين بنحمر

طرف) من  133حصة  تف3يت)

لحسن أبنهم3 لصالح عائشة بنحمر.)

في) الشركة  مسير  استقالة  (- (2

وتعيين مسير) أبنهم3  بريك  ( شخص)

جديد في شخص ب3جمعة بنلحمر.

التي) حصة  (14333 تف3يت) (- (3

تمتلكها شركة ا ابري في أسهم))شركة)

س3جيهSOGIHO((3)))ش.م.م.

كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 

باكادير)) باملحكمةالتجارية  الضبط 

عدد) ( تحت) (2316 غشت) (24 بتاريخ)

.63263
مقتطف للنشر والبيان

شركة)»أ ابري«

498 P

 STE TRANS JADID SOUSS
املقر االجتماعي : حي ت3دلي ايت 

عميرة اشت3كة ايت باها 

رقم السجل التجاري 22257/إ زكان

 تعديالت قا 3 ية 
العام) للجمع  محضر  بمقت�شى 

قرر) (33/36/2321 في) االستثنائي 

الشركاء)ما يلي):)

املصادقة على تف3يت السيد) (- (1

الع3اري محمد)533)حصة اجتماعية)

من اصل)1333)حصة لفائدة))السيد)

فهد السحيمي بتاريخ)33/36/2321.

السحيمي) فهد  السيد  تعين  (- (2

كمسيرين) ( العزيز) عبد  والهاروري 

للشركة.

األسا�شي) القا 3ن  تحيين  (- (3

للشركة.))

-)تم ايداع امللف القا 3ني للشركة)

لدى املحكمة االبتدائية ال زكان تحت)

رقم)))1346)بتاريخ)11/36/2321.

499 P

CABINET SAB CONSULTING

INGC
SARL AU

 Siège(social : 2ème(ETAGE(IMM

 GUERMANE(AV 29 FEVRIER

TALBORJT, AGADIR

ICE : 000076660000063

RC : 24667 IF : 76147427

إعالن عن املساهمة بحصص 
الشركة

للجمع) الضبط  ملحضر  طبقا 

 18 العام االستثنائي للشركة بتاريخ)

ماي)2321)تقرر وبإجماع الشركاء)ما)

يلي):

 INGC HOLDING(قب3ل الشركة

كشريك جديد.

اإلعالن عن املساهمة بالحصص)

من طرف السيد اي3ب كرمان لفائدة)

.INGC HOLDING(الشركة

تم اإليداع القا 3ني لدى املحكمة)

 133131 التجارية بأكادير تحت رقم)

بتاريخ)13)ي3 ي3)2321.

500 P

STE WIN TISSI 
 SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 133.333  درهم

رقم 4،  الطابق األول حي اليغ شارع 

الياق3ت - تيز يت

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي))

عقد) وعلى  ( (2321 فبراير) (9 بتاريخ)

البيع تم االتفاق على ما يلي):

1)-)بيع)253)حصة اجتماعية من)

من طرف) لل3احدة  درهم  (133 فئة)

السيد) إلى  حسن  السيد  اصيب 

وعلى إثر هذا التغيير) اوبيهي محمد،)
تم تعديل البندين)6)و)7)من القا 3ن)

األسا�شي للشركة.

2)-)السيد اوبيهي محمد الشريك)

لفترة) للشركة  مديرا  ويبقى  ال3حيد 

غير محدودة مع صالحيات أوسع على)

في) ال3اردة  البن3د  في  املحدد  النح3 

النظام األسا�شي الجديد للشركة.
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باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) بتيز يت  االبتدائية 

2321)تحت رقم)183.
501 P

THREE STARS TRANS
 SARL

    ش.َم.م
    رأسمالها 133.333  درهم

رقم 19  شارع العي3ن قيسارية 
ب3طالبي ايت مل3ل

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
اإلستثنائي))بتاريخ)23)ماي)2321))قرر)
شركاء)الشركة املذك3رة أعاله مايلي):

اصفار) ابراهيم  السيد  تف3يت 
253)حصة))للسيد حسن اش3دان.

حسن) السيد  يصبح  وبذلك 
اش3دان مالكا ل)753)حصة و السيد)

ابراهيم اصفار مالكا ل)253)حصة.)
ابراهيم) السيد  استقالة  قب3ل 
للشركة) مسير  كشريك  اصفار 
ليصبح بذلك السيد حسن اش3دان)

املسير ال3حيد للشركة.)
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
القا 3ني باملحكمة االبتدائية إ زكان)
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ)

.1296
502 P

 AUTO-ÉCOLE AZROU  شركة
 ش.م.م 

املقر االجتماعي : الطابق 2 بل3ك 5 
شارع محمد الخامس ازرو ايت مل3ل

رقم السجل التجاري  :14541 
ا زكان

العامة) الجمعية  قررت 
بتاريخ) املنعقدة  االستثنائية 

2321/36/38)ما يلي:))
حصص) تح3يل  على  املصادقة 
اجتماعية من السيد اب3عا م3حا،)إلى)

السيد الجرم3ني عبد السالم.)))))))
املسير،) استقالة  على  املصادقة 

السيد اب3عا م3حا.
عبد) الجرم3ني  السيد  تعيين 

السالم،)مسيرا وحيدا للشركة.)

والبنكي) االجتماعي  الت3قيع  منح 
إلى السيد الجرم3ني عبد السالم.

للشركة) القا 3ني  الشكل  تح3يل 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
تحيين القا 3ن األسا�شي للشركة.

لدى) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
بتاريخ) با زكان،) االبتدائية  املحكمة 

11/36/2321،)تحت رقم)1337.
503 P

 SOCIETE SAAD EL
BAROUDI
 SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
للشريك ال3احد

رأسمالها  13.333  درهم
تقاطع ز قة التعاون وز قة الدراركة 

تالب3رجت اكادير
47629 س.ت

للشريك) قرارغيرعادي  بمقت�شى 
ال3احد مؤرخ بأكادير في فاتح ي3 ي3)

2321)لقد تقررما يلي):
الزيادة في رأس املال الشركة) (- (1
لجميع) عينية  مساهمة  طريق  عن 
الفردية) املؤسسة  وخص3م  أص3ل 
سعد البرودي،)املسجلة في الضريبة)
(،48316511 رقم) تحت  املهنية 
ومقرها في تقاطع ز قة التعاون وز قة)
بقيمة) أكادير،) تالب3رجت  الدراركة 
)ملي3ن) (1.993.333 تبلغ) صافية 
(
ً
وفقا ألف)،) وتسع3ن  وتسعمائة 
من املدو ة) (161-Ter-I ( ألحكام املادة)

العامة للضرائب.
زيادة رأس املال الشركة من) (- (2
إلى) درهم  آالف)) )عشرة  (13.333

2.333.333))ملي3ني))درهم.
األسا�شي) النظام  تحيين  (- (3

للشركة.
 4)-)تخ3يل الصالحيات.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية ألكادير ي3م)11)ي3 ي3)2321 

تحت عدد)133146.
بيان مختصر
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شركة داود للبناء
ش.م.م 

السجل التجا ري11235   

املقر االجتماعي بي3كرا سيدي بيبي    

شت3كا أيت باها

الشركاء) محضر  بمقت�شى 

بتاريخ)))37)ي3 ي3)2321)با زكان تمت)

املصادقة))على ما يلي):))))))))))))))))))))))))))))))))
زيادة رأس املال بمبلغ)4.333.333 

درهم) (5.333.333 إلى) ليصل  درهم 

سهم) (43.333 إصدار) خالل  من 

جديد عن طريق تصفية الحسابات)

الجارية للشركاء.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (13/36/2321 بتاريخ) ( با زكان)
رقم)1329.  
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°31 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL: 36.11.82.46.25 / FIX :

35.28.23.28.68

EMAIL:(samifisc@gmail.com

STE AUTO ROAD
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

13/34/2321،)تم إقرار ما يلي):
بمبلغ) املال  رأس  زيادة  (-

درهم ليصبح بذلك من) (2.163.533

133.333)درهم إلى)2.263.533)درهم)

من خالل إنشاء)21.635)سهم جديد)

بقيمة)133)درهم لكل منها،)عن طريق)

تع3يض جزئي مع الحسابات الجارية)

دشيش) السيد  ال3حيد  للمساهم 

ي3نس.

املال عن طريق) تخفيض رأس  (-

بمبلغ) تراكمية  خسائر  استيعاب 

من) لخفضه  درهم  (1.663.533

 633.333 إلى) درهم  (2.263.533

درهم.
-)رأس املال النهائي ثابت عند مبلغ:)

633.333)درهم.

باملحكمة) تم  القا 3ني  اإليداع 
التجارية بأكادير بتاريخ)21/35/2321 

تحت رقم99727.
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STE MOURTIB FRERES
SARL

شركة مرتب اخ3ا دات املسؤولية 
املحددة

رأسمالها 1333.333 درهم
مقرها االجتماعي : حي الجديد اوالد 

برحيل تارودا ت
السجل التجاري : 3439  تارودا ت

الزيادة في رأس مال الشركة
تحديت القا 3ن االسا�شي

بمقتدى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
36/35/2321)تم تقرير ما يلي):

االجتماعي) راسمال  في  الزيادة  (-
للشركة بقيمة)923.333)درهم))تسع)
ليرتفع) درهم)) الف  عشرون  و  مائة 
 1.333.333 الئ) درهم  (83.333 من)

درهم))ملي3ن درهم)
االسا�شي) القا 3ن  تحديت  (-

للشركة.
بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم  (-
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 34/36/2321 بتاريخ) بتارودا ت 

تحت عدد)592.
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 STE ASSURANCES AL
MANSOUR ADDAHBI

SARL  
شركة ذات مسؤولية محدودة 

مقرها االجتماعي حي السعادة ك3ك3 
2 رقم 194 الطابق األول شارع 

محمد الخامس سيدي بن3ر
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قرر) بن3ر  سيدي  في  (29/12/2323

الجمع العام االستثنائي ما يلي:)))
للشركة) االجتماعي  املقر  تح3يل 
 194 رقم) (2 السعادة ك3ك3) من حي 
الطابق االول شارع محمد الخامس)
حي اسايس) (8 سيدي بن3ر الى بل3ك)
ايت) الرئيسية  تارودا ت  ازرو طريق 

مل3ل).



13375 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

السيد املصطفى الربطي يملك)93 

حصة من رأسمال الشركة ف3ت منها)

45)حصة لفائدة عبدهللا ايت الحاج)

و)45)حصة لفائدة ادريس الهاشمي.

السيد) طرف  من  تسير  الشركة 

م3الي رشيد شراف.

السيد املصطفى الربطي استقال)

من مهامه كمدير مشارك.

الكمبيالة والشيكات تك3ن سارية)

ادريس) للسيد  املزدوج  بالت3قيع 

الهاشمي والسيد عبدهللا ايت الحاج.

بمصلحة) تم  القا 3ني  اإليداع 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

رقم) ( (24/35/2321 بسيدي بن3ر في)

اإليداع))3944. 
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STE SIFALOG
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك ال3حيد

مقرها اإلجتماعي  :  ايت ايعزة 

القديمة  ايت ايعزة  تارودا ت

السجل التجاري رقم 6637 

تارودا ت

ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

لشركة العادية  الغير  العامة  الجمع 

بتاريخ) (SIFALOG  SARL AU

تم االتفاق والترا�شي) (35/35/2321

على ما يلي):))

لدى) ( من) الشركة  مقر  تغيير  (-

اوالد) اال ارة  حي  كمبني  2م  شركة)

برحيل))تارودا ت))الى العن3ان الجديد)

ايعزة)) ايت  ( القديمة) ايعزة  ايت 

تارودا ت.

-))تحيين النظام األسا�شي للشركة.)))

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

تحت) ( م) (38/36/2321 لتارودا ت)

رقم)614.
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 STE NOUVELLE
 GENERATION TRAVAUX

DIVERS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة شريك 
وحيد

رأسمالها : 100.000,00 درهــم
مقرها : أكادير، بل3ك د 3 ، رقم 323 

،حي الداخلة

س.ت: 24443
الجمع) مشاورات  بمقت�شى 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 

21/34/2321،)تقررما يلي:
االجتماعي) املقر  تح3يل  (- (1
بل3ك) أكادير،) العن3ان:) للشركة من 
إلى) الداخلة  ،حي  (323 رقم) (، (3 د)
 175 رقم) األر�شي  الطابق  العن3ان:)

بل3ك)6)حي القدس أكادير
تم) القا 3ني:) اإليداع 
بتاريخ) بأكادير  التجارية  باملحكمة 
11/36/2321)تحت الرقم)133154.
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 HOLDING SCOLAIRE D
EXCELLENCE

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قرر) (2321 ماي) ( فاتح) بتاريخ 
للشركة) العادي  غير  العام  الجمع 
املسماة) املحدودة  املسؤولية  ذات 
 HOLDING SCOLAIRE (: ( بشريكين)
رأسمالها)) (،D EXCELLENCE
مقرها) درهم،) (53.333.333
عمارة) (337 رقم) ( (: عند) االجتماعي 
امللكي) الجيش  شارع  مكرر  (5 املنزه)

اكادير.)حيث تقرر ما يلي):)
تح3يل املقر االجتماعي لشركة إلى:
53))تجزئة املختار الس3�شي) ))رقم)

2)اكادير
القا 3ن) من  (5 البند) تغيير 

األسا�شي للشركة.)
تحيين القا 3ن األسا�شي لشركة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
باملحكمة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2321)تحت رقم)133147 . 
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STE KIM LINE DATA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 رأسمالها : 133.333 درهم

بمقت�شى الجم3ع العامة))املؤرخة)

في)17)ي3لي3ز)2323)و)21)يناير)2321 

قرر شركاء)الشركة املذك3رة أعاله ما)

يلي):)

تح3يل املقر االجتماعي للشركة) (-

شارع حسن) (E5 بل3ك) (153 إلى رقم)

ب3نعماني)،)حي الداخلة أكادير.

استقالة عب3 حبيبة من تسيير) (-

الشركة.

كمسير) رشيد  أخياض  تعيين  (-

وحيد للشركة.

أخياض) من  حصة  (1333 بيع) (-

عمر لصالح أخياض رشيد.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادير تحت رقم)1921))ي3م)4)ي3 ي3)

.2321
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GBR
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

قرر الجمع العام) ( (2321 ماي3) ( فاتح)

غير العادي للشركة ذات املسؤولية)

(،GBR (: ( املحدودة املسماة بشريكين)

درهم،) ( (53.333.333 ( رأسمالها)

 337 رقم) ( (: عند) االجتماعي  مقرها 

الجيش) شارع  مكرر  (5 املنزه) عمارة 

امللكي اكادير.)حيث تقرر ما يلي):)

لشركة) االجتماعي  املقر  تح3يل 

53))تجزئة املختار الس3�شي) إلى:))رقم)

2)اكادير.

القا 3ن) من  (5 البند) تغيير 

األسا�شي للشركة.)

تحيين القا 3ن األسا�شي لشركة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

باملحكمة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2321)تحت رقم)133145 . 
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شركة انكلوسفير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة  

رأسمالها 153.333.33  درهم 

املقر االجتماعي : بل3ك د 3 رقم 129 

حي الداخلة اكادير        

بمقت�شى عقد عرفي م3قع بتاريخ)

بأكادير) املسجل  (13/38/2323

ترتب) والذي  (33/39/2323 بتاريخ)

عنه ما يلي):

تح3يل املقر االجتماعي):)

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

الى) للشركة  االجتماعي  املقر  تح3يل 

العن3ان الجديد التالي):
عمارة) الثالث  الطابق  (18 رقم)

21)ز قة املعدر حي السالم) الخير رقم)

اكادير.))))))))

باملحكمة) (: القا 3ني) اإليداع 

 96873 رقم) تحت  باكادير  التجارية 

بتاريخ)27/13/2323 .
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 IRRIMAK 
SARL

RC N°6689

العام) الجمع  بـمقت�شى  (- (1

بـتـاريـخ) املنعقد  االستثنائي 

28/35/2321)تقرر ما يلي):

ل3لتيتي م3الي) السيد  استقالة  (-

فريد من مهامه كمسير وتعيين السيد)

بصري طارق مسيرا جديدا للشركة)

ملدة غير محددة.
-)يمنح فقط للسيد بصري طارق)

الشركة) وثائق  جميع  على  الت3قيع 

املالية واإلدارية.

تقرر تبني) تبعا للتغيرات أعاله،) (-

الق3ا ين األساسية الجديدة لشركة)

محدودة املسؤولية).

القا 3ني) اإليداع  تم  وقد  (- (2

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

االبتدائية بتارودا ت))تحت رقم)617 

وذلك بتاريخ)39/36/2321.
من اجل النسخة والبيان
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عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13376

 LE GRAND CHANTIER 
ROUDANAIS

ش.م.م.ش.و
عن3ان مقرها االجتماعي عمارة 

ت3ميت شارع منص3ر الدهبي رقم 
213 تارودا ت املغرب. 

السجل التجاري رقم 3315 
تارودا ت.

زيادة نشاط من اهداف الشركة
حدف نشاط من اهداف الشركة

تحيين النظام االسا�شي
ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�شى 
العادية) غير  العامة  الجمعية 
 LE GRAND CHANTIER ( لشركة)
ROUDANAIS))ش.م.م.)ش.و بتاريخ)
بتارودا ت) مسجل  (2321 ي3 ي3) (14
15/36/2321)كناش املداخيل عدد:)
على) والترا�شي  االتفاق  تم  (،7158

ما يلي):
زيادة  قل البضائع لحساب الغير)

من أهداف الشركة.
من) والتصدير  االستيراد  حذف 

أهداف الشركة.
تحيين النظام األسا�شي للشركة.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 16/36/2321 بتاريخ) لتارودا ت 

تحت رقم):)666.
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شركـــــــة نـــــــــــور الصحراء
مؤرخ) عرفي  محضر  بمقت�شى 

بتاريخ)25/36/2321))تقرر ما يلي:
استقالة املسير السيد سيب3س) (-

الحسن
براهيم) سيب3س  السيد  تعيين  (-
رقم) التعريف  لبطاقة  الحامل 
حي) (32 ببل3ك) الساكن  (.J266376
كمسير) مل3ل  ايت  البحريني  ت3هم3 

وحيد ملدة غير محدودة.
إضافة أنشطة تجارية جديدة) (- (
وبيع امل3اد الغذائية،) شراء) (: التالية)
امل3اد) واستخراج  كهات،) وتكييف 

السكرية.

القا 3ن) وتحيين  تحديث  (-

األسا�شي للشركة.

بكتابة) القا 3ني  االيداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ) ( (1323 رقم) تحت  با زكـــــان 

13/36/2321))،)س.ت):9497.
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 SOUSSA DES TRAVAUX DE

BATIMENT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 10.000.000,00 درهم

مقرها اإلجتماعي : املكتب رقم 39، 

الطابق الثاني، بل3ك ب،

عمارة ياسمين، شارع املقاومة، 

أكادير

تغيير النشاط اإلجتماعي للشركة
العام) محضرالجمع  بمقت�شى 

بتاريخ) املنعقد  للشركة  االستثنائي 

16/33/2321)تقرر مايلي):

تغيير النشاط اإلجتماعي للشركة:)

اإلجتماعي) النشاط  تغيير  تم 

النشاطين) بتبنى  وذلك  للشركة 

التاليين):

املختلفة) األشغال  بجميع  القيام 

أو أعمال البناء.

مقاول في مجال الهندسة املد ية.

مكان النشاط اآلتي):

وأشغال) البناء) مجال  في  مقاول 

الهندسة املد ية.

تحديث القا 3ن األسا�شي للشركة):

تبعا ملا سبق قرر الشريك ال3حيد)

للشركة،) األسا�شي  القا 3ن  تحديث 

القا 3 ية) املتطلبات  لتلبية  وذلك 

لدى املحكمة التجارية بأكادير.

لدى) القا 3ني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بأكادير  التجارية  املحكمة 

31/33/2321)تحت رقم)98915.
للخالصة البيان

الـمـسـيـــر الـ3حـيـد
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SOCIETE  IHI CARS
  Société  à(résponsabilité(limitée

 Au(capital(de  100.000 ,00
.Dirhams

 Siege(social : AV(TAKADOUM
OULED TEIMA

سجلها التجاري رقم 6287  
املنعقد) عرفي  عقد  بمقت�شي 
محضر) وضع  تم  (32/39/2323 في)
الخصائص) يحمل  العام  الجمع 

التالية):
إضافة اهداف اخرى):

 TRANSPORT DE
PERSONNELLE

.IMPORT EXPORT
االيداع) تم  القا 3ني  االيداع 
االبتدائية) املحكمة  في  القا 3ني 
بتارودا ت في))15)ي3 ي3)2321))))تحت)

رقم)656.
518Pمكرر

 SOCIETE CIVILE
 IMMOBILIERE TOUFIK

S.C.I TAOUFIK
ملتقى شارع املقاومة و ز قة وجدة 

الحي الصناعي اكادير
محضر الجمع العام االستثنائي)

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)35/33/1992)وبعقد م3ثق)
قرراملساهم3ن انشاء)شركة باملميزات)

التالية):
 SOCIETE CIVILE (: االسم)
 IMMOBILIERE TOUFIK  S.C.I

.TAOUFI
املقاومة) شارع  ملتقى  (: العن3ان)

وز قة وجدة الحي الصناعي اكادير.
واشغال) عقارية  شركة  (: الهدف)

البناء.
رأسمال) تحديد  تم  (: الرأسمال)
مقسم) درهم  (243.333 في) الشركة 
بالتساوي) اكتتابها  تم  حصة.) (2433
والسيد) الحسن  ب3حجر  السيد  بين 
غالم عبد اللطيف و السيد الشعباني)

إبراهيم).

غالم) السيد  من  كل  تعيين  (-
الشعباني) والسيد  عبد اللطيف 
إبراهيم كمسيرين للشركة ملدة غير)

محدودة.
من) سنة  (99 في) محددة  املدة  (-

تاريخ االنشاء.
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)32/31/2323))قررمساهم3)

الشركة ما يلي):)
الشركاء) احد  ب3فات  اإلقرار  (-
املسمى قيد حياته السيد الشعباني)
إبراهيم وتح3يل حصصه االجتماعية)

ل3رتته.
غالم) السيد  املسير  استقالة  (-
السيد) وتعيين  اللطيف  عبد 
مع) وحيد  كمسير  ب3حجرالحسن 

إعطائه االمضاء)اإلداري و البنكي).
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))16/34/2321)قررمساهم3)

الشركة ما يلي):)
-)قررت كل من السيدات الشعباني)
فاضمة والشعباني عائشة والشعباني)
تف3يت) السعدية  والشعباني  نعيمة 
292)حصة اجتماعية للسيد ب3حجر)
في) حصصهن  مجم3ع  علي  محمد 

الشركة)..
-)قررت كل من السادة الشعباني)
الحسين) والشعباني  العزيز  عبد 
والشعباني حسن تف3يت)219)حصة)
اجتماعية للسيد ب3حجر محمد علي)
وكدا تف3يت على شكل هبة إلى اختهم)
السيدة شعباني حبيبة ما مجم3عه)

216)حصة.
للشركة) التجاري  االسم  تغيير  (-

.TAOUFIKIZDIHAR(:(ليصبح
للشركة) القا 3ني  الشكل  تغيير  (-
من الشركة العقارية الى شركة دات)

املسؤولية املحدودة.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (13/36/2321 بتاريخ) باكادير 

رقم)133143.   
للخالصة والتذكير

قبال حسن

519 P



13377 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

 STE NOUHI GAZ
استدراك خطا وقع في الجريدة 

الرسمية عدد5654 
خطا في التسيير الشركة):

بدال من):) 3حي عمر
و  3حي) ب  3حي جامع  (: يع3ض)

عمر
تم التسجيل في السجل التجاري)
باملحكمة االبتدائية ب طاطا بتاريخ)

2321/32/19)تحت رقم)617.
520 P

 SOCIETE NALI DE GESTION
ET D’ADMINISTRATION

SARL AU
شركة  الي للتدبير واإلدارة

ش.م.م ذات الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�شى 
واملسجل) (2321 ماي) (12 ي3م)
مرجع) (2321 ماي) (2 بتاريخ) بأكادير 
مارتن) السيد  قرر  (2321/16383
الشركة) في  ال3حيد  الشريك  ي3نس،)
أعاله تح3يل املقر االجتماعي للشركة)
إقامة) (: التالي) القديم  العن3ان  من 
 جاح)2)عمارة)14)شقة)153)بنسركاو)
(: التالي) العن3ان الجديد  إلى  أكادير،)
شارع) (263-261 رقم) اودمين  عمارة 
الحسن الثاني أكادير.)كما تم إثر ذلك)

تحيين القا 3ن األسا�شي للشركة.
تغيير) تم  التغييرات  لهذه   تيجة 
السا�شي) القا 3ن  من  الرابع  البند 

للشركة.
بمكتب) تم  القا 3ني  اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2321 ي3 ي3) (15 بأكادير بتاريخ)

رقم)133188)س.ت)43539.
521 P

 STE L’AFRICAINE DE GENIE
 CIVIL ET

EQUIPEMENT
 SARL

عام) جمع  حضر  بمقت�شى  (
تم)) ( ( (2321 ماي) (24 ي3م) استثنائي 

بمقر الشركة املصادقة على ما يلي):

ب3بكـر) ( تف3يت السيد الكـروش) (-

533)حصة للسيد بـازيان محمد.

بـازيان) ( وتعين) املسير  استقالة  (-
محمد مسير جديد)))

-))تح3يل الشكل القا 3ني للشركة)
إلى الشركة ذات املس3ولية املحددة

-)تحين القا 3ن األسا�شي للشركة)
ملالمة التغيرات املحدث

باملحكمة)) وضع  القا 3ني  اإليداع 
                                32/36/2321 في) باتزكان  االبتدائية 

تحت رقم)1243.
522 P

 INSTITUT PRIVE شركة
 ANNAHDA DES

 COMPETENCES ET
METIERS
 ”IPACM“

شركة ذات مسؤولية محدودة 
س.ت: 7219 تارودا ت

تف3يت حصص
العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
(،29/34/2321 بتاريخ) العادي  الغير 

تقرر ما يلي):)
حمادي،) محمد  السيد  ف3ت  (-
533)حصة،)التي يمتلكاها في الشركة،)

للسيدة الي3سفي اللة مليكة.
-)رأسمال الشركة مقسم لـ)1333 
السيدة) اسم  في  كلها  حصة محررة 

الي3سفي اللة مليكة..
اللة) الي3سفي  السيد  تعيين  (-
مليكة.،)مسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
تح3يل الشركة إلى شركة ذات) (-

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 31/35/2321 بتاريخ) بتارودا ت 

تحت رقم)575.
523 P

 STE. SCHOOL NOUVELLE 
GENERATION PRIVE

S.A.R.L
تك3ين شركة محدودة املسؤولية

بتمارة) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
الق3ا ين) وضع  2321تم  مارس) (25
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

األسنان) طب  مدرسة  (: الهدف)

قياس الط3ل.

)محاسبة.

)مراجعة االمتحا ات.

)الحالقة).

تجميل).

بيع برامج الكمبي3تر واإلعالميات.

املقر):)حي النهضة)1)عمارة)1)شقة)

12)شارع محمد الخامس تمارة.
بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)13.333.33)درهم.

الشركة من طرف) تدار  (: التسير)

غير) ملدة  انس  السعيد  السيد 

محدودة.

بكتابة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

بتمارة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (16 بتاريخ)

السجل التجاري)133423.

524 P

STE. EADEO
S.A.R.L

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

بتاريخ)26)أبريل)2321)تم ما يلي):

السيد) وتسمية  الشركة  حل 

الشركة) لتصفية  احمد  لحبابي 

بمقرها اإلجتماعي.

باملحكمة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321))تحت رقم)115376.

525 P

STE. ALU GLOS
SARL AU

تك3ين شركة محدودة املسؤولية
بسال) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) ( تم) (2321 أبريل) (19 بتاريخ)

الق3ا ين األساسية لشركة محدودة)

ذات الشريك ال3حيد ذات املميزات)

التالية):

الهدف):)

أعمال مختلفة للبناء.

التجارة.

محل تجاري بز قة ابطيح) (: املقر)
رقم)54)حي ال3الء)القرية سال.

بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 
قدره)133.333.33)درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
السيد تنزالي سعيد ملدة غير محدودة.
بكتابة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
2321السجل) ي3 ي3) (21 بتاريخ)

التجاري)33875.
526 P

 SPIDER ELECTRO
S.A.R.L

تك3ين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
وضع) ( تم) (2321 يناير) (18 بتاريخ)
الق3ا ين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
الهدف):)

مست3رد بالجملة.
شارع) (8 شقة) (33 عمارة) (: املقر)

م3الي احمد ل3كيلي حسان الرباط.
حدد رأس املال بما) (: رأس املال) (

قدره)133.333.33)درهم.
تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
السيد لخليفي محمد امين))ملدة غير)

محدودة.
بكتابة) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ( (2321 ي3 ي3) (11 بتاريخ)

السجل التجاري)152713.
527 P

RONABAT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي حرر بالرباط)
بتاريخ)8)يناير)2321)تم تقرير ما يلي:)
بيع حصص الشركة التي تقدر ب)
درهم) (23.333 بقيمة) حصة  (1333
إلى السيد) من السيدة أب3زيد مريم 
املدغري جابر.)وتعيينه كمسير وحيد)

للشركة.
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باملحكمة) امللف  ايداع  وتم 

مارس) (13 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321)تحت رقم اإليداع)111911.

528 P

 STE MRWAN ET IMAD

TRANS
SARL AU

رأس مالها : 133.333 درهم
املقر االجتماعي : دوار عين املدي3ر 

مشرع العين أوالد تايمة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك ال3حيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))
القا 3ن) إحداث  تم  (،13/35/2321

املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�شي 

ال3حيد،) الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

 MRWAN ET IMAD (: التسمية)

 TRANS SARL AU
املقر اإلجتماعي):)دوار عين املدي3ر)

مشرع العين أوالد تايمة.

الهدف اإلجتماعي):)

 قل األشخاص لحساب الغير.

 قل البضائع لحساب الغير.
((: في) حدد  الشركة  رأسمال 

 1333 على) مجزء) درهم  (133.333

للحصة) درهم  (133 فئة) من  حصة 

ل3احدة كلها مكتتبة))كالتالي):

  1333 (: االبادر) ج3اد  السيد 

حصة،)أي)133.333)درهم.

أي) حصة،) (1333 (: املجم3ع)

133.333)درهم.

التسيير):)عين السيد ج3اد االبادر)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

لدى) القا 3ني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة االبتدائية بتارودا ت بتاريخ))

 -  613 رقم) تحت  (38/36/2321

السجل التجاري):)7833.

529 P

STE MONDERISE GLOBAL
SARL AU

قرر بم3جب جمع منعقد بتاريخ)

ذات) شركة  تأسيس  (23/36/2321

الخصائص التالية.

التسمية):)لقد تم تسمية الشركة)

ذات) شركة  كل3بال«) »م3 دريز 

املسؤولية املحدودة.

رقم) عند  الشركة  مقر  (: املقر)

118)شارع الحسن األول رقم)22)حي)

الداخلة اكادير.)

  133.333 :)حدد في) رؤوس أم3ال)

حصة من) إلى1333) درهم مقس3مة 

133)درهم لل3احد وم3زعة كالتالي):

السيد اقدوح علي)1333)حصة.

املجم3ع):)1333)حصة.

الشركة) أهداف  من  (: امل3ض3ع)

والتجارة) املختلفة  واألشغال  البناء)

والعقار.

التسيير):)يعتبر السيد اقدوح علي)

املسير لشركة ملدة غير محدودة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيسها)

حسب املحضر التأسي�شي.)

اإليداع القا 3ني):)لقد تم اإليداع)

التجارية) املحكمة  لدى  القا 3ني 

تحت) (14/36/2321 بتاريخ) باكادير 

133166،)السجل التجاري رقم) رقم)

.47839

530 P

 STE MODERNE BETIMENT

MAROC
 SARL

قرر بم3جب جمع منعقد بتاريخ)

ذات) شركة  تأسيس  (27/35/2321

الخصائص التالية):

التسمية):)لقد تم تسمية الشركة)

ذات) شركة  بتم3ن مروك«) »م3درن 

املسؤولية املحدودة.

املقر):)مقر الشركة رقم)887)شقة)

الدراركة) املسع3دي  تجزئة  (1 رقم)

اكادير.)

  133.333 :)حدد في) رؤوس أم3ال)
حصة من) إلى1333) درهم مقس3مة 

133)درهم لل3احد وم3زعة كالتالي):
السيد ملغاري احمد)533)حصة.
السيد املهري خالد)533)حصة.

املجم3ع):)1333)حصة.
الشركة) أهداف  من  (: امل3ض3ع)

البناء)واألشغال املختلفة.)
ملغاري) السيد  يعتبر  (: التسيير)
احمد والسيد املهري خالد املسيران)

لشركة ملدة غير محدودة.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيسها)

حسب املحضر التأسي�شي.
اإليداع القا 3ني):)لقد تم اإليداع)
التجارية) املحكمة  لدى  القا 3ني 
تحت) (39/36/2321 بتاريخ) باكادير 
133113،)السجل التجاري رقم) رقم)

.47789
531 P

 MEDMAR MEDIA
MARKETING SERVIVES
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك واحد
في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تم  (37/36/2321
املسؤولية محدودة ذات شريك واحد)

بالخصائص التالية):
 MEDMAR MEDIA (: االسم)

 MARKETING SERVIVES
وكالة إعالمية للتس3يق) (: الهدف)

والخدمات.
 133.333 (: املجم3عة) رأسمال 

درهم.
املسير):)كرامي حنان.)

 7 رقم) الشقة  (: االجتماعي) املقر 
هللا) عبد  بشارع  (139 رقم) بالبناية 
السالم) حي  الثالث  بالطابق  كن3ن 

أكادير.
املدة):)99)سنة.)

للمجم3عة) القا 3ني  اإليداع  تم 
باملحكمة) التجاري  بالسجل 
بتاريخ) (133123 التجارية تحت رقم)

.39.36.2321
532 P

M.F. DOUKALA
 SARL-AU 

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 M.F. DOUKALA(التأسي�شي للشركة
 133.333 رأسمالها) (- SARL-AU
للشركة) االجتماعي  باملقر  املنعقد 
الشركاء قرر  (25/12/2323  بتاريخ)

ما يلي):
:)حي العين البحراني) مقر الشركة)

القليعة ايت مل3ل.
 133.333 (: في) حدد  املال  رأس 
1333)حصة من) درهم مقس3مة إلى)
وم3زعة) ال3احدة  درهم  (133 فئة)

كتالي):
حميد التاجي)1333)حصة.)

الشركة):) أهداف  من  (: امل3ض3ع)
العب3ات) واستعادة  تدوير  إعادة 

البالستيكية.
التاجي) حميد  يعتبر  (: التسيير)
 M.F. DOUKALA - للشركة) مسيرا 

SARL -AU)ملدة غير محدودة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.
اإليداع):)تم اإليداع القا 3ني لدى)
ا زكان) بمدينة  االبتدائية  املحكمة 
رقم))) تحت  (13/36/2321 بتاريخ)
1319)السجل التجاري رقم)23571.
533 P

STE SEGNO TRAVAUX
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة)) تأسيس  تم  (32/36/2321
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية):
 STE SEGNO (: التسمية)

TRAVAUX SARL A.U
ساحة املسجد) (: املقر االجتماعي)

الكبير)–)طا طان.
درهم) (100.000,00 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1333 على) مقسمة 

100,00)دراهم.
الهدف):)أشغال البناء.)
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لحبيب،) ب3شلكة  (: الشركاء)

(،36/38/1977 مغربي،)مزداد بتاريخ)

.JF22467(ب.ت.و رقم

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ديسبمبر من كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف):

ب3شلكة لحبيب ملدة غير محددة.

باملحكمة) تم  (: التجاري) السجل 

بتاريخ) بطا طان  االبتدائية 

13/36/2321)تحت رقم)5835.

534 P

شــركة رصبوردن ترانس
SOCIETE(ROSPORDEN  TRANS

رأس مالها : 133.333 درهم

املقر اإلجتماعي : شقة 1 الطابق 1 
رقم 227 حي النهضة جماعة دراركة 

اكادير

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
2321،)تم إحداث القا 3ن) )ماي) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة من طرف امل3قعين للعقد،)

خصائصها كالتالي):
  STE :)رصب3ردن ترانس) التسمية)

.ROSPORDEN TRANS

املقر اإلجتماعي):)شقة)1)الطابق)1 
227)حي النهضة جماعة دراركة) رقم)

اكادير.

مقاول  قل) (: اإلجتماعي) الهدف 

البضائع لحساب الغير.

 ENTREP TRANSPORT  -

 DE MARCHANDISES POUR

COMPTE D’AUTRUI
(: في) حدد  الشركة  مال  رأس 

 1333 إلى) مقسم  درهم  (133.333

للحصة) درهم  (133 فئة) من  حصة 

ال3احدة كل من السادة):

السيد جعفري عبداللطيف)533 

حصة

السيد ب3صير لحسن)533)حصة.

جعفري) السيد  عين  (: التسيير)
للشركة) وحيد  مسير  ( عبداللطيف)

ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
لدى) القا 3ني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ) باكادير  التجارية  املحكمة 
 -  133386 37/36/2321)تحت رقم)

السجل التجاري):)47765.
535 P

SOCIETE RAWHAN FRERES
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 Dhs 
التأسيس

بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (31/35/2321
باملميزات) محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية):
 STE RAWHAN (: التسمية)

FRERES SARL
الشارع الرئي�شي) (: املقر االجتماعي)

حي املركز أسا.
درهم) (133.333 (: الرأسمــــــــــــال)
فئة) من  حصة  (1333 على) مقسمة 

133)درهم.
األشغال) في  مقاول  (: الهـــــــــــــــدف)

مختلفة.
الشركاء):

ي3سف،) احمييد  أيت  السيد 
ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)JA112383)ب)833)حصة.
الحامل) محمد،) امداح  السيد 
رقم) ال3طنية  التعريف  لبطاقة 

JC526693)ب)233)حصة.)
أيت) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
لبطاقة) الحامل  ي3سف  احمييد 
 JA112383 رقم) ال3طنية  التعريف 
امداح) السيد  و  للشركة  كمسير 
التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد،)
كمساعد) (JC526693 رقم) ال3طنية 

مسير.
املنفصل)) اإلمضاء) اعتماد  وتم 
)لدى جميع) للمسير و مساعد املسير)
الخاصة) أو  العم3مية  اإلدارات 
واملؤسسات ما عدا املؤسسات املالية))
اعتماد) يتم،) س3ف  التي  والبنكية 
اإلمضاء)ال3حيد للمسير بها لفترة غير)

محددة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

38/36/2321)تحت رقم)2321/225.

536 P

ODILIA TRANS
ش.م.م ذات شريك وحيد

تأسيس شركة
على عقد عرفي حرر بأكادير) بناء)

وضع) تم  (،2321 ماي) (36 بتاريخ)

الق3ا ين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية وذات الخصائص التالية):

ODILIA TRANS (: التسمية)

ش.م.م ذات شريك وحيد.

أشغال) (– :) قل البضائع) الهدف)

مختلفة)–)تفاوض.))

ق/ب شارع) (13 (: املقر االجتماعي)

جابر ابن حيان حي الهدى اكادير.)

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسم  درهم،) (133.333 مبلغ)

على) م3زعة  اجتماعية  1333حصة 

الشكل التالي):َ

السيد سعيد قاش):)1333)حصة

من) الشركة  ستسير  (: التسيير)

ملدة غير) ( طرف السيد سعيد قاش)

محدودة.

باملحكمة)) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير ي3م)39)ي3 ي3)2321 

تحت رقم)133116. 

مسجلة) الذكر  السالفة  الشركة 

بأكادير تحت رقم) التجاري  بالسجل 

.47795

537 P

TAMDA FISH شركة
SARL AU 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة والشريك ال3حيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

17)ماي)2321)بتيز يت قد تم تأسيس)

شركة ذات مسؤولية محدودة والتي)

تحمل الخصائص التالية):

 TAMDA FISH SARL (: التسمية)

 AU

خدمات) (: االجتماعي) الهدف 
متعددة.

 133.333 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

هب3ر الحسن)):)133.333)درهم.
99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
عمارة) (42 رقم) (: االجتماعي) املقر 

القدس افراك تيز يت.
تم تعيين السيد هب3ر) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  الحسن 

محدودة.
إيداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
امللف القا 3ني بمكتب الضبط لدى)
رقم) بتيز يت  االبتدائية  املحكمة 

191بتاريخ)26/35/2321.
538 P

CABINET SABCONSULTING

INGC HOLDING
SARL

تأسيس شركة
ب املؤرخ  العرفي  للعقد   طبقا 
تأسيس) تقرر  (2321 ماي) (18

امل3اصفات اآلتية):
INGC HOLDING(:(التسمية

محدودة) شركة  (: الشكل)
املسؤولية.

 N°1 IMM (: االجتماعي) املقر 
 GUERMANE AV29 FEVRIER

TALBOURJT AGADIR
رأس املال):)3.333.333)درهم.

املسير):)اي3ب كرمان.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  تم 
بتاريخ بأكادير  التجارية   للمحكمة 
13)ي3 ي3)2321)تحت رقم)133133.
539 P

 AMLEG شركة
CONSTRUCTION

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم وضع القا 3ن) (2321 مارس) (15  
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية):



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13380

 AMLEG (: التسمية)
CONSTRUCTION

ك) عمارة  (53 (: االجتماعي) املقر 
ساحة ال3د حي الداخلة أكادير.

الهدف االجتماعي):)أعمال البناء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.
الرأسمال) حدد  (: الرأسمـال)

الشركة في)133.333)درهم.
محمد) السيد  (: القا 3ني) املسير 

أمين لقصير.
رقم السجل التجاري):)47845.

بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ (2325 رقم) تحت   بأكادير 

14)ي3 ي3)2321.
املسير

540 P

SOCIETE SAMA AOUTRIR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 133.333 درهم

مقرها االجتماعي : حي اكروفل3س
اورير أكادير

بتاريخ املحرر  للعقد   تبعا 
تم تأسيس شركة) (2323 أكت3بر) (12
على) تحت3ي  املسؤولية  محدودة 

امليزات التالية):
 SOCIETE SAMA (: التسمية)

AOUTRIR SARL
اكروفل3س) حي  (: التجاري) املقر 

اورير أكادير.
الرأسمال : 133.333 درهم.

العقاقير  بيع   : التجاري  النشاط 
بالتقسيط.

األرباح  من   %5 يقتطع   : الربح 
الصافية من أجل االحتياط القا 3ني.

التسيير : تم تعيين السادة :
عزيز سنا.

حسن سنا.
كمسيرين) سنا  الهادي  عبد 

الشركة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير))

إلى غاية)31)ديسمبر.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (9 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2321)تحت رقم)133119.

541 P

FILTRE AFFAIRE
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رأسمالها 133.333.33  درهم

املقر االجتماعي: الشقة 5، عمارة 

شاهير، ز قة سرك3ف ، شارع محمد 

السادس، الجديدة.

 رقم التقييد في السجل التجاري:

18239

من) محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ)21)ماي3)2321،)مسجل بتاريخ))

القا 3ن) إعداد  تم  (،2321 ماي3) (28

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:

محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 FILTRE« (: الشركة) تسمية 

»AFFAIRE

خدمات) (: الشركة) غـرض 

االستشارة في التدبير.

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(، سرك3ف) ز قة  شاهير،) عمارة  (،5

شارع محمد السادس،)الجديدة.

املبلغ محدد في) (: رأسمال الشركة)

133.333.33)درهم مقسم إلى)1333  

 133.33 بقيمة) اجتماعية  حصة 

اسم) في  ( ال3احدة) للحصة  درهم 

الشريكة ال3حيدة:)

 1333 (: ساجد) مينة  السيدة  (-

حصة اجتماعية.

وتسيرها)) الشركة  تدير  (: التسيير)

ملدة غير محدودة السيدة مينة ساجد)

للتعريف) ال3طنية  للبطاقة  الحامل 

.M283693(رقم

اإليداع) تم  القا 3ني:) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القا 3ني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ)))

39)ي3 ي3)2321)تحت رقم)26574.
خالصة وبيان

1 C

 GROUPE SCOLAIRE EL
GHADIR PRIVE

انشاء فرع تابع لشركة
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 133.333.33  درهم
املقر االجتماعي: تجزئة املنار، 
املنطقة 2 ، ز قة ابن الحسن 

ال3زاني، رقم 74، الجديدة
 رقم التقييد في السجل التجاري:

6419
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
 24)ماي)2321،)تم تعديل في القا 3ن)
مدارس) ( االسا�شي لشركة مجم3عة)
شركاء) م3افقة  مع  الخاصة  الغدير 

الشركة املذك3رة اعاله على))يلي:
انشاء)فرع تابع للشركة بالعن3ان)
(،2 املنطقة) تجزئة املنار،) (،83 التالي:)

ز قة ابن الحسن ال3زاني،)الجديدة
مع امل3افقة على) (4 تعديل املادة)

النظام االسا�شي الجديد.
اإليداع) تم  القا 3ني:) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القا 3ني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

13)ي3 ي3)2321)تحت رقم)26576.
خالصة وبيان

2 C

LES 7 PAINS
تف3يت حصص اجتماعية
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 5.533.333.33  درهم
املقر االجتماعي:  زاوية تجزئة التأمل، 

رقم 67، املتجر 2، الجديدة. 
 رقم التقييد في السجل التجاري :

13447
طرف) من  محرر  عقد  بمقت�شى 
بتاريخ بلكحل  االله  عبد   االستاد 
بتاريخ) مسجل  (،2321 ابريل) (26   

11)ماي3)2321،)تقرر ما يلي:

ربيعة))) بن  جمال  السيد  ف3ت 
والسيد) رزقي  مينة  والسيدة 
حصصهم) مجم3ع  بر 3�شي  علي 
لفائدة السيد) ((55.333( االجتماعية)
اصالة) يتصرف  الدي  الع3في  عالل 
عن  فسه و ك3�شي شرعي على أبناءه)
الع3في) املهدي  السيد  (:  القاصرين)
و السيد ي3سف الع3في و االنسة اية)

الع3في،)والسيدة زهراء)وطيح.
وبمقت�شى هدا التف3يت اصبحت)
الحصص االجتماعية م3زعة كالتالي:

 43153 (: الع3في) السيد عالل  (*
حصة اجتماعية.

 5533 الع3في:) املهدي  السيد 
حصة اجتماعية.

 5533 الع3في:) ي3سف  السيد 
حصة اجتماعية.

االنسة اية الع3في:))2753))حصة)
اجتماعية.

السيدة زهراء)وطيح:)1133)حصة)
اجتماعية

بر 3�شي) علي  السيد  اعفاء)
ابراء) منحه  مع  التسيير  مهمة  من 
في) جديد  مسير  وتسمية  الدمة 
شخص السيد عالل الع3في و منحه)
صالحيات االمضاء)على جميع ال3ثائق)

باسم الشركة.
اإليداع) تم  القا 3ني:) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القا 3ني 
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (32 بتاريخ)

.26539
خالصة وبيان

3 C

MABANI EVOLUTION
رفع رأسمال شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 
شريك وحيد

رأسمالها 133.333.33  درهم
زاوية شارع لال ياق3ت و املصطفى 
املعاني، الطابق الثاني، رقم 69، 

الدار البيضاء.
 رقم التقييد في السجل التجاري:

469515



13381 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

طرف) من  محرر  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ بلكحل  االله  عبد   االستاد 

بتاريخ مسجل  (،2321 ماي3) (37   

 24)ماي3)2321،)تقرر ما يلي:

الشركة) رأسمال  من  الرفع 

املذك3رة بمبلغ مالي قدره ملي3ن و ثالث)

1.333.333درهم) درهم) الف  مائة 

  133.333.33 لينتقل بدلك من مبلغ)

درهم الى مبلغ))1.433.333.33)درهم)

بخلق)13333)حصة اجتماعية بقيمة)

االجتماعية)) للحصة  درهم  (133.33

من) عينية،) بمساهمة  ( ال3احدة)

لفائدة) العزيز  حميد  السيد  طرف 

وهي مجم3ع امللك) (، الشركة املعنية)

عبارة عن) (» (ANNAHDA (« املسمى)

 551 ارض عارية مساحتها االجمالية)
العقاري) الرسم  م3ض3ع  مربع  متر 

.112.613/38

اإليداع) تم  القا 3ني:) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القا 3ني 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (38 بتاريخ)

.21164
خالصة وبيان

4 C

ADCOB
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد 
رأسمالها 133.333.33  درهم

املقر االجتماعي: محل كائن بامللك 

املسمى » ارض لبريني« ، دوار الغربة، 

الجديدة. 
رقم التقييد في السجل التجاري:

18365

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

بتاريخ مسجل  (،2321 ابريل) (12 
تم إعداد القا 3ن) (،2321 ابريل) (23 

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:

محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.)

.» ADCOB«(:(تسمية الشركة

غـرض الشركة):)مقاولة في أشغال)
واالشغال) املد ية  الهندسة  و  البناء)
املختلفة وبيع م3اد البناء)بالتقسيط.
محل) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
(، »)ارض لبريني«) كائن بامللك املسمى)

دوار الغربة،)الجديدة.)
املبلغ محدد في) (: رأسمال الشركة)
133.333.33)درهم مقسم إلى)1333   
 133.33 بقيمة) اجتماعية  حصة 
اسم) في  ال3احدة  للحصة  درهم 

الشريك ال3حيد:)
-)السيد حميد عبد الن3ري:)1333 

حصة اجتماعية.
ويسيرها) الشركة  يدير  التسيير:)
)السيد حميد عبد) ملدة غير محدودة)
ال3طنية) للبطاقة  الحامل  الن3ري 

.MC55933(للتعريف رقم
اإليداع) تم  القا 3ني:) اإليداع 
االبتدائية) باملحكمة  القا 3ني 
 2321 ابريل) (29 بتاريخ) بالجديدة 

تحت رقم)26391.
خالصة وبيان

5 C

CHEESE UP
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 
شريك وحيد 

رأسمالها 133.333.33  درهم
املقر االجتماعي: متجر بالطابق 

السفلي، تجزئة الس3ي�شي، رقم 34، 
البير الجديد اقليم الجديدة.. 

رقم التقييد في السجل التجاري:
18229

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)
بتاريخ) مسجل  (،2321 ماي3) (18
القا 3ن) إعداد  تم  (،2321 ماي) (23
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:
محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.)
» CHEESE UP«(:(تسمية الشركة

الزبدة) بيع  (: الشركة) غـرض 
ومشتقات الحليب.

ا تاج الجبن و بيعه بالجملة.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الس3ي�شي،) تجزئة  السفلي،) بالطابق 
رقم)34،)البير الجديد اقليم الجديدة.)
املبلغ محدد في) (: رأسمال الشركة)

133.333.33)درهم مقسم إلى)1333   

 133.33 بقيمة) اجتماعية  حصة 

اسم) في  ال3احدة  للحصة  درهم 

الشريك ال3حيد:)

-)السيد املهدي الب3صيري:)1333 

حصة اجتماعية.

ويسيرها) الشركة  يدير  التسيير:)

املهدي) السيد  ( محدودة) غير  ملدة 

الب3صيري الحامل للبطاقة ال3طنية)

.BE881111(للتعريف رقم

اإليداع) تم  القا 3ني:) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القا 3ني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

38)ي3 ي3)2321)تحت رقم)26566.
خالصة وبيان

6 C

 STE SAHRAOUI  METAL

 STEEL CONSTRUCTION

 SARL
RC 11599 

بتاريخ))))) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) انشاء) تم  ( (19/4/2321

تحمل)) ( ( املحدودة) املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

  STE SAHRAOUI ( ( التسمية)

    METAL STEEL CONSTRUCTION

الغرض):)التركيب املعدني.

الصناعية)) املنطقة  (2 (: العن3ان)

بني مالل.
رأس املــال)133333)درهم))مقسم)

الى)1333)حصة)

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

املسير):)الحسين الصحراوي.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بني مالل)))تحت رقم))))653  

تاريخ)8/6/2321

7 C

املركز الجه3ي لالستثمار)

جهة الدار البيضاء-)سطات

)ملحقة برشيد)

 STE BAWHARA ISTITMAR
SARL

عليه) مصادق  عقد  بمقت�شى 
تم) ببرشيد  (37/36/2321 ( بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 
تحمل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص)))التالية):
 STE BAWHARA (: التسمية)

  ISTITMAR SARL
ذات) شركة  (: القا 3 ية) الصفة 

املسؤولية املحدودة)
الهدف االجتماعي):)منعش عقاري
رأس املال:)حدد رأسمال الشركة)

بمبلغ3.533.333)درهم في يد)):
        3.333.333.33 ( ( )بهرى) ابراهيم) (-

درهم
-) زهة نعيمي)))533.333.33)درهم
من) ابتداء) سنة  (99 (: -املدة)

التأسيس النهائي.
 31 يناير إلى) (1 :)من) السنة املالية)

ديسمبر من كل عام.
شارع) (13 الرقم) (: املقر االجتماعي)
تجزئة) الثالت  الطابق  (٧ محمد)

اليسربرشيد.)
التسيير) حق  أعطي  التسيير:)
غير) ملدة  بهرى  ( ابراهيم) للسيد:)

محددة.
اإليداع) تم  (: القا 3ني) اإليداع 
القا 3ني باملحكمة االبتدائية ببرشيد)
تحت رقم)734/2321)كما تم تسجيل)
بتاريخ) التجاري  بالسجل  الشركة 

39/36/2321)تحت عدد))15295.
8 C

املركز الجه3ي لالستثمار)

جهة الدار البيضاء-)سطات

CHENNANIA CAR  SARL AU
عليه) مصادق  عقد  بمقت�شى 
تم) ( ببرشيد) ( (33/36/2321 ( بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 
وحيد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص)))التالية):



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13382

  CHENNANIA CAR (: ( التسمية)
SARL AU

ذات) شركة  القا 3 ية:) الصفة 
املسؤولية املحدودة لشريك وحيد

الهدف االجتماعي:)كراء)السيارات)
بدون سائق

رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)
بمبلغ)133333)درهم في يد)

      133333 عبد الرحمان حزيفي) (-
درهم)

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

 31 يناير إلى) (1 :)من) السنة املالية)
ديسمبر من كل عام.

الطابق) (185 االجتماعي:) املقر 
تسير) ب3عبيد  الرحيم  عبد  شارع  (2

برشيد)
التسيير) حق  أعطي  التسيير:)
للسيد:)عبد الرحمان حزيفي ملدة غير)

محددة.
اإليداع) تم  القا 3ني:) اإليداع 
القا 3ني باملحكمة االبتدائية ببرشيد)
تحت رقم)713/2321)كما تم تسجيل)
بتاريخ) التجاري  بالسجل  الشركة 

37/36/2321)تحت عدد)15273 .
9 C

املركز الجه3ي لالستثمار)

جهة الدار البيضاء-)سطات

)ملحقة برشيد)

IP TRAD SARL
عليه) مصادق  عقد  بمقت�شى 
تم) بسطات  (26/35/2321 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 
تحمل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية):
  IP TRAD SARL(:(التسمية

ذات) شركة  القا 3 ية:) الصفة 
املسؤولية املحدودة).

االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 
والتصدير,)التجارة.

رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)
بمبلغ133333)درهم في يد):

فرحة ال3ردي)53.333)درهم.

ج3اد العبا�شي53.333)درهم.

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

 31 يناير إلى) (1 :)من) السنة املالية)
ديسمبر من كل عام.

ز قة) (22 الرقم) (: املقر االجتماعي)
عقبة ابن  افع الطابق الثاني الشقة)

3)برشيد
التسيير) حق  أعطي  التسيير:)
غير) ملدة  ال3ردي  فرحة  للسيدة:)

محددة.
اإليداع) تم  القا 3ني:) اإليداع 
القا 3ني باملحكمة االبتدائية ببرشيد)
تحت رقم)696/2321)كما تم تسجيل)
بتاريخ) التجاري  بالسجل  الشركة 

33/36/2321)تحت عدد)15257.
10 C

ائتما ية ب3عرفة

STE ROMARIN ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتما ية ب3عرفة
رقم49 ز قة الدار البيضاء ب3عرفة 
ب3عرفة، 61233، ب3عرفة املغرب
STE ROMARIN ATLAS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي الحى 
الجديد تالسينت  - 61252 

تالسينت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

911
في مؤرخ  حر  عقد  (  بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (23  
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ROMARIN ATLAS
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- أشغال البستنة والتشجير) (- البناء)
االيستيراد والتصدير)-)بائع األعشاب)

الطبية).

الحى) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الجديد تالسينت))-)61252)تالسينت)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: ( أوالفالح حفيظ) السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 133 ( (: لحسن) أوالفالح  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد أوالفالح حفيظ عن3ا ه)ا)))
تالسينت) (61252 ( ( بكر) ايت  دوار 

املغرب.
السيد أوالفالح لحسن عن3ا ه)ا))
تالسينت)) (61252 ( بكر) ايت  دوار 

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد أوالفالح حفيظ))عن3ا ه)ا))
تاسينت)) (61252 ( بكر) ايت  دوار 

املغرب)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

2321)تحت رقم)53/2321.
1I

PREMIUM FINANCE

KRAFT SOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KRAFT SOL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي طريق 
الص3يرة دوار ازكي عرسة الحاج 

رحال رقم 112 املكازة 13 مراكش 
مراكش 43333 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91781

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

رفع) تم  (2321 ماي) (11 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»233.333)درهم«)أي من)»133.333 

عن) درهم«) (333.333« إلى) درهم«)

أو) حصص  قدية  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (11 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2321)تحت رقم)124887.

2I

امغار عبد الغاف3ر

MEDICAL GREEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

امغار عبد الغاف3ر

شارع الجيش امللكي اقامة الن3ر رقم 

1 الطابق االول تط3ان ، 93333، 

تط3ان املغرب

MEDICAL GREEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 1 تجزئة 

الطريس رقم 25 حي الط3ابل تط3ان 

- 93333 تط3ان املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29395

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تح3يل)) ( تم) (2321 ماي) (21 املؤرخ في)

املقر االجتماعي الحالي للشركة من)»1 

25)حي الط3ابل) تجزئة الطريس رقم)

املغرب«) تط3ان  (93333 (- تط3ان)

السالم) اقامة  الخرط3م  »شارع  إلى)

 93333 (- تط3ان) االر�شي  الطابق 

تط3ان))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( االبتدائية بتط3ان)

2321)تحت رقم)1383.

3I



13383 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

ste imtiyaz conseils sarl

RIVADOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 ز قة العربية السع3دية الطابق 
االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 33333، فاس املغرب
RIVADOR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

معاريف عين الشقف فاس - 33333 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIVADOR
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر م3اد)
البناء)-)مقاول أعمال متن3عة)-)تاجر.
عن3ان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
معاريف عين الشقف فاس)-)33333 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: هشامالر.بطي) السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
الر.بطي عن3ا ه)ا)) السيد هشام 
فاس) بنس3دة  (7 كلم) البركاني  حي 

33333)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

الر.بطي عن3ا ه)ا)) السيد هشام 
فاس) بنس3دة  (7 كلم) البركاني  حي 

33333)فاس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2777.
4I

EXACO

LES JARDINS OUMAICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

EXACO
16، ز قة عائشة أم املؤمنين شارع 

م3الي الحسن االول، 23333، الدار 
البيضاء املغرب

LES JARDINS OUMAICA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13، ز قة 
الحرية الطابق 3 شقة رقم 5      - 

23333 الدار البيضاء    املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
534677

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JARDINS OUMAICA
التجزئة،) (: غرض الشركة بإيجاز)
الترويج العقاري))،الخدمات العقارية)

و التهيئة.
عن3ان املقر االجتماعي):)13،)ز قة)
 -       5 شقة رقم) (3 الحرية الطابق)

23333)الدار البيضاء))))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( السيد ب3زيان محمد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ( السيد ب3زيان محمد)
االلفة) (31 رقم) (77 ز قة) (2 االزهري)

23233))الدار البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ( السيد ب3زيان محمد)
االلفة) (31 رقم) (77 ز قة) (2 االزهري)

23233))الدار البيضاء))املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)783225.

5I

SOUHAL CONSULTING

 LA CENTRALE DE

 L›IMPRESSION ET DU

)CARTONNAGE (CDIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LA CENTRALE DE

 L›IMPRESSION ET DU

CARTONNAGE (CDIC) شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ي3غ3سالفيا 82 أ رقم 14 جليز 

مراكش - 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CENTRALE DE L’IMPRESSION

.(ET DU CARTONNAGE (CDIC

االشهار،) (: غرض الشركة بإيجاز)

امل3اقع) و انشاء) التغليف،) الطباعة،)

االلكترو ية).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

جليز) (14 رقم) أ  (82 ي3غ3سالفيا)

مراكش)-)43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ياسر املزوني):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 ( (: السيد  3ر الدين املزوني)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) املزوني  ياسر  السيد 

مراكش)43333)مراكش املغرب.

املزوني) الدين  السيد  3ر 

مراكش) (43333 مراكش) عن3ا ه)ا))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) املزوني  ياسر  السيد 

مراكش)43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124855.

6I
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rachid(ayad

 BUILDERS ASSOCIATE
COMPANY S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تف3يت حصص

rachid(ayad
17 ’ محج محمد الخامس’ اقامة 
ب3فابيس ب3يلدينك’الطابق الثالث 
رقم 16 ، 93323، طنجة املغرب

 BUILDERS ASSOCIATE
COMPANY S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 3 شارع 
عالل بن عبد هللا طنجة - 93333 

طنجة املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27545

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ماي) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
وفاء) حداد  )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.753
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.753
ماي) (37 بتاريخ) اب3الفهم  مصطفى 

.2321
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)242632.

7I

cabinet jdaini

EURO AMILA
إعالن متعدد القرارات

cabinet jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
EURO AMILA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 7 حي 
ا بيات 1 احفير - 63353 احفير 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3847

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (25 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تف3يت السيد عبد هللا احران)1.333 
لفائدة) ( حصة التي يملكها بالشركة)

السيدة الباطن صفاء)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
7)حي) مايلي:)تح3يل مقر الشركة من)
الك3ثر) تجزئة  الى  احفير  (1 اال بيات)

رقم)593)وجدة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  6و7:) رقم) بند 
مايلي:)تف3يت السيد عبد هللا احران)
بالشركة)) يملكها  التي  حصة  (1.333

لفائدة السيدة الباطن صفاء)
على) ينص  الذي  (:5 رقم) بند 
7)حي) مايلي:)تح3يل مقر الشركة من)
الك3ثر) تجزئة  الى  احفير  (1 اال بيات)

رقم)593)وجدة
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2321)تحت رقم)335/2321.

8I

FIDUCIAIRE BAMMOU

B.GOLDEN WAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
B.GOLDEN WAY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي االمل 

ز قة 54 رقم 2453  - 14333 
القنيطرة املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.43631

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2321 ي3 ي3) (32 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 93.333« أي من) درهم«) (313.333«

عن) درهم«) (433.333« إلى) درهم«)

أو) حصص  قدية  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)83333.

9I

FIDUCIAIRE BAMMOU

79A CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

79A CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس اقامة الخير ما بين 

الطابقين رقم 21  - 14253 سيدي 

يحيى الغرب املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2633

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 ي3 ي3) (38 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحق) عبد  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (533 الصفر)

)ة)) السيد) ( 533)حصة لفائدة) أصل)

محمد ايتها 3 بتاريخ)38)ي3 ي3)2321.

تف3يت السيد))ة))سفيان ب3عطية)

533)حصة اجتماعية من أصل)533 

محمد) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

ايتها 3 بتاريخ)38)ي3 ي3)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 

13)ي3 ي3)2321)تحت رقم)2633.

13I

MOUFIDCO

H.T.NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت3سيع نشاط الشركة)

MOUFIDCO
 BD(LALLA(YACOUT 4EME 149
ETAGE(N° 103 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
H.T.NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها االجتماعي شارع أمل 
1 رقم68-66 سيدي البر 3�شي  الدار 
البيضاء  - 23333  الدار البيضاء   

املغرب.
ت3سيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.458739

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 أبريل) (35 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
و) البناء) مقاول  ( البناء) ( أعمال) (

القيام بأشغال مختلفة و متعددة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)783483.

11I

FINCOSA MARRAKECH

YOUSSAM SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 183 بل3ك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 43333، مراكش 
املغرب

YOUSSAM SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
)في ط3ر التصفية)
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وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 
الزيت3ن 1 املنطقة العسكرية رقم 

59 - 43333 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23551

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (YOUSSAM SERVICES
وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)
 1 الزيت3ن) حي  اإلجتماعي  مقرها 
املنطقة العسكرية رقم)59 - 43333 
انعدام) (: ل) املغرب  تيجة  مراكش 

النشاط.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الزيت3ن)1)املنطقة العسكرية رقم)59  

- 43333)مراكش املغرب.)
و عين:

و) حنبالي  ( ي3سف) السيد)ة))
 59 1)رقم) عن3ا ه)ا))الزيت3ن الجديد)
مراكش) (43333 ي3سف بن تاشفين)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124767.
12I

nador conseil sarl au

 OXFORD MARKETING
DIGITAL PRIVE
إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
 OXFORD MARKETING DIGITAL

PRIVE  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك ال3حيد«
وعن3ان مقرها االجتماعي: شارع 
م3سك3 رقم 34 الطابق الثاني 
الشقة رقم 34 لعري الشيخ  - 

62333 الناظ3ر املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21885
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (17 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير تسمية الشركة)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)اضافة انشطة جديدة لغرض)

الشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تح3يل املقر االجتماعي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 C3S BUSINESS (: اسم الشركة ه3)

 SCHOOL PRIVE
على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 
انشطة دعم) (: غرض الشركة) مايلي:)
التك3ين) و  )االستشارات  التدريس)
وبيع) وتصدير  استيراد  (- املستمر...))
(-. املعل3ماتية) االجهزة االلكترو ية و 

التجارة))
على) ينص  الذي  (:4 رقم) بند 
مايلي:)املقر االجتماعي للشركة:)شارع)
م3سك3 رقم)34)الطابق األول الشقة)

رقم)32)لعري الشيخ الناظ3ر
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بالناض3ر)

2321)تحت رقم)1346.
13I

إئتما ية ال3احة

STE TAHOMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

إئتما ية ال3احة
2 ز قة الحرية ، 52333، الرشيدية 

املغرب
STE TAHOMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : ز قة 12 
رقم 21 مكرر حي املسيرة   - 52333 

الرشيدية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7377

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2321 فبراير) (24 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (STE TAHOMA حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333
اإلجتماعي ز قة)12)رقم)21)مكرر حي)
الرشيدية املغرب) (52333 (- ( ( املسيرة)

 تيجة لالفالس.
و عين:

)و) )طهيري) ( ( )اسماعيل) السيد)ة))
21)مكرر حي) 12)رقم) عن3ا ه)ا))ز قة)
املغرب) الرشيدية  (52333 ( ( املسيرة)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 12 2321)وفي ز قة) 24)فبراير) بتاريخ)
 52333 (- ( ( 21)مكرر حي املسيرة) رقم)

الرشيدية املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)11)ماي)

2321)تحت رقم)222.
14I

THALAL CONSULTANTS

IRCOFARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تغيير نشاط الشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
IRCOFARMA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها االجتماعي 139 

ك-ي سيدي غا م مراكش - 43333 
مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.74481
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تغيير) (2321 أبريل) (31 املؤرخ في)
 Fabrication« من) الشركة  نشاط 
 et commercialisation de

 produits( phyto-aromathérapie

إلى) (»et( cosmétique( et( hygiène

.»HOLDING«

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2321)تحت رقم)124221.

15I

FINCOSA MARRAKECH

 BOUKMOUH

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 183 بل3ك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 43333، مراكش 

املغرب

 BOUKMOUH CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار صيفر 

جماعة حربيل - 43333 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26737

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

  BOUKMOUH CONSTRUCTION

مبلغ رأسمالها)13.333)درهم وعن3ان)

مقرها اإلجتماعي دوار صيفر جماعة)

املغرب) مراكش  (43333 (- حربيل)

 تيجة ل):)انعدام النشاط.

دوار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 43333 (- حربيل) جماعة  صيفر 

مراكش املغرب.)

و عين:

و) الطريفي  ( محمد) السيد)ة))
العرصة) درب  (43 رقم) عن3ا ه)ا))

43333)مراكش املغرب) روض جديد)

كمصفي))ة))للشركة.
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و) مزوغ  ( الحسن) السيد)ة))
 224 رقم) الحمراء) اقامة  عن3ا ه)ا))
)ة)) 43333)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124768.
16I

مستامنة الرجاء)للمحاسبة

ROCHDI STONE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مستامنة الرجاء)للمحاسبة
حي النجاة ز قة بني مالل رقم 34 ، 

23553، س3ق السبت املغرب
 ROCHDI STONE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
ايل3ل اوالد غا م قيادة اوالد  اصر  
- 23533 س3ق السبت اوالد النمة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROCHDI STONE SARL AU
الشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة)
بيع م3اد ومستلزمات البناء)

بيع النباتات والشتائل.
عن3ان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
اوالد  اصر)) اوالد غا م قيادة  ايل3ل 
النمة) س3ق السبت اوالد  (23533  -

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: رشدي) خليفة  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) رشدي  خليفة  السيد 
قيادة) غا م  اوالد  ايل3ل  اوالد  دوار 
السبت) س3ق  (23533 اوالد  اصر)

اوالد النمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) رشدي  خليفة  السيد 
قيادة) غا م  اوالد  ايل3ل  اوالد  دوار 
السبت) س3ق  (23533 اوالد  اصر)

اوالد النمة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بس3ق السبت اوالد النمة))
بتاريخ)27)ماي)2321)تحت رقم)163.
17I

EXACO

« HIRAF BOIS«    HEBO    
إعالن متعدد القرارات

EXACO
16، ز قة عائشة أم املؤمنين شارع 

م3الي الحسن االول، 23333، الدار 
البيضاء املغرب

  « HIRAF(BOIS«    HEBO    
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي:  19، ز قة 
بال كف3رت طريق والد زيان - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.258365

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 مارس) (29 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
جميع) تف3يت  على  املصادقة  مايلي:)
السيدة) تمتلكها  التي  الحصص 
واملمثل) الحساني  ادية،) القادري 
لفائدة) حصة  في)933)) مجم3عها 
وترخيصها) محمد،) فاهر  السيد 
السيدة) استقالة  على  واملصادقة 
مهامها) من  الحساني  ادية  القادري 
كمسيرة للشـركــة و تعيين السيد فاهر)
محمد مسيرا وحيدا للشركة ثم تغيير)
لتصبح) للشركة  القا 3ني  الشكل 
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك ال3حيد
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 333 زيادة رأسمال الشركة بمجم3ع)
درهم،) (233.333 درهم ليصبح) (133
من خالل إنشاء)1333)حصة جديدة)
للحصة) درهم  (133 قدرها) بقيمة 
ودفعه  قدا) اكتتابه  مع  ال3احدة،)
(،7 (،6 (،2 البن3د) تعديل  بالكامل؛)
للشرك) األسا�شي  القا 3ن  من  و14)
األسا�شي) القا 3ن  على  املصادقة 

املعدل للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الصادرة) ال3ثائق  تشير  أن  يجب 
ألطراف) واملخصصة  الشركة  عن 
اخرى،)وال سيما الخطابات والف3اتير)
واإلعال ات واملنش3رات املختلفة،)إلى)
ا أو متب3ًعا على)

ً
اسم الشركة)،)مسب3ق

بعبارة)»)شركة) الف3ر وبشكل مقروء)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

ال3حيد)»)،))
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
النقدية) باملبالغ  الشركة  تزويد  تم 
التالية:)-)ب3اسطة السيد محمد فاهر)
: 233333))درهم،)مدف3عة بالكامل.

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
  23333 ( تم تحديد رأس املال بمبلغ)
درهم.))وهي مقسمة إلى)2333)حصة)
(، درهم للحصة) (133 بقيمة اسمية)
إلى) (1 مرقمة من) (، مدف3عة بالكامل)
والتي تم تخصيصها للشريك) (2333

ال3حيد السيد فاهر محمد).

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 
فاهر) السيد  الشركة  يدير  مايلي:)

محمد)،)الشريك ال3حيد.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)778453.
18I

ANAMAR FIDUCIAIRE

NOURFA CAR نورفا كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،
45800، TINGHIR(maroc

 3رفا كار NOURFA CAR  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع بءر 
ا زاران تنغير 45833 تنغير املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1695
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ي3 ي3) (34 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الدين) )ة)) 3ر  السيد) تف3يت 
الصالحي)2.533)حصة اجتماعية من)
السيد) ( لفائدة) حصة  (5.333 أصل)
34)ي3 ي3) )ة))فريد اعلي ايدير بتاريخ)

.2321
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2321)تحت رقم)493.
19I

PREMIUM FINANCE

 OUHDIDOU TRANSPORT
AND LOGISTICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC



13387 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

 OUHDIDOU TRANSPORT AND

LOGISTICS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي غمارة 127 

شقة رقم س1 تمنص3رت مراكش 

مراكش 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 OUHDIDOU TRANSPORT AND

.LOGISTICS

:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير

 قل البضائع الدولية وال3طنية.

غمارة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

تمنص3رت) س1) رقم  شقة  (127

مراكش) (43333 مراكش) مراكش 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

العمراني) الحافيض  عبد  السيد 

 133 حصة بقيمة) (333 ( (: االدري�شي)

درهم للحصة).

السيد محمد احمام):))333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 334 ( (: ب3خريج) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

العمراني) الحافيض  عبد  السيد 

االدري�شي عن3ا ه)ا))اقامة النخيل)34 

تامنص3رت) س1) شقة  (127 عمارة)

43333)مراكش املغرب.

عن3ا ه)ا)) احمام  محمد  السيد 
مسمرير) تيلمي  ويك3  عط3  اين  دوار 

45333)تنغير املغرب.
عن3ا ه)ا)) ب3خريج  محمد  السيد 
تنغير) (45333 امك3 ة) قلعة  اقدارن 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
العمراني) الحافيض  عبد  السيد 
االدري�شي عن3ا ه)ا))اقامة النخيل)34 
تامنص3رت)) س1) شقة  (127 عمارة)

43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124838.
23I

MOHAMED LAAGOUBI

ESPACE PLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MOHAMED LAAGOUBI
 1er(ETAGRE(N°2 RUE(TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES(MAROC
ESPACE PLASTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : عمارة 6 
رقم 15 اقامة  خلة حي بدر طريق 
عين السمن - 33313 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.36151
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2319 أبريل) (34 املؤرخ في)
ذات) شركة  (ESPACE PLASTIC
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333
اقامة) (15 رقم) (6 عمارة) اإلجتماعي 
(- السمن) عين  طريق  بدر  حي   خلة 
33313)فاس املغرب  تيجة النعدام)

املبيعات.
و عين:

السيد)ة))محمد مجد)))ب3حمالة و)
12)شارع عبد الرحيم) عن3ا ه)ا))رقم)
فاس) (33313 ( بدر) حي  السقاط 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)38)أكت3بر)2319)وفي عمارة)6 
رقم)15)اقامة  خلة حي بدر طريق عين)

السمن)-)33313)فاس املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)33)ماي)2321 

تحت رقم)2151.
21I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

AWESTRUCK BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
AWESTRUCK BUILDING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 93 
شارع برهيم الناخي الطابق 4 الشقة 
13  - 23999 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AWESTRUCK BUILDING
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقار
 93 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)
شارع برهيم الناخي الطابق)4)الشقة)

13  - 23999)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99))سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: حكيم) وشاش  السيد 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) حكيم  وشاش  السيد 
 7 ش) (3 مام3ن محمد ط) ز قة  (58
البيضاء) الدار  (23999 ( املعاريف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) حكيم  وشاش  السيد 
 7 ش) (3 مام3ن محمد ط) ز قة  (58
البيضاء) الدار  (23999 ( املعاريف)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (13

.21536/2321
22I

MOHAMED LAAGOUBI

ASSA_PHAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MOHAMED LAAGOUBI
 1er(ETAGRE(N°2 RUE(TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES(MAROC
ASSA_PHAE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم 54 
شارع 33 حي السعادة 2 - 33333 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.56813

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2323 ي3 ي3) (22 املؤرخ في)
ASSA_PHAE)شركة ذات املسؤولية)
 83.333 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان  درهم 
 -  2 حي السعادة) (33 شارع) (54 رقم)
33333)فاس املغرب  تيجة النعدام)

الخذمات.



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13388

و عين:

و) العميري  ( سكينة) السيد)ة))
ز قة وارس3 شارع) (53 رقم) عن3ا ه)ا))

بيروت الزه3ر1 33363)فاس املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 54 وفي رقم) (2323 شتنبر) (23 بتاريخ)

 33333  -  2 السعادة) حي  (33 شارع)

فاس املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

مارس) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)1334/2321.

23I

CAF MAROC

BATINOV
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

BATINOV »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: ز قة 
مراكش اقامة النجد الطابق االول 

رقم 14 - 93333 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.76375

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2321 ماي) (23 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحديد مدة والية املسير السيد عبد)

التعريف) لبطاقة  الحق  جارالحامل 

ال3طنية رقم))CB71658)في)99)سنة))

و ذلك ابتداء)من تاريخ إنشاء)الشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث القا 3ن األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي) املعنية:) البن3د  رقم  بند 

ينص على مايلي:)بالتعديل.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5449.
24I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SAIS STUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

SAIS STUD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار 

الجرايدية راس املاء عين الشقف - 
33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55841

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2318 ماي) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 SAIS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STUD
-تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سلع.
-)مربي الخي3ل.

-)رائد األعمال من
-اإلدارة الزراعية.

-)استيراد والتصدير..
دوار) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
(- عين الشقف) الجرايدية راس املاء)

33333)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 133 ( (: رشيد) حسناوي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد حسناوي رشيد عن3ا ه)ا))

فيال)25)تجزئة النخيل شارع عالل بن)

عبد هللا)33333)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد حسناوي رشيد عن3ا ه)ا))

فيال)25)تجزئة النخيل شارع عالل بن)

عبد هللا)33333)فاس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)15)ماي)2318 

تحت رقم)1479/2318.

25I

FIDUCIA-MID

 STE AL AKHDAR TECH
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 

ميمالل ميدلت ، 54353، ميدلت 

ميدلت

 STE AL AKHDAR TECH SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي كلم 35 

لبرارك ب3مية  - 54353 ميدلت 

املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2525

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تح3يل)) ( تم) (2321 ماي) (33 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 54353 (- ( ب3مية) لبرارك  (35 »كلم)

ب3مية) »طريق  إلى) املغرب«) ميدلت 
زايدة)-)54353)ميدلت))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بميدلت) االبتدائية 

2321)تحت رقم)1593.
26I

FIDUCOGEM

PLOMB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCOGEM
رقم 5 عمارة 52 مكاتب اشرف شارع 
 FES ،33333 ، محمد السادس فاس

MAROC
PLOMB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

قراطش املنزل  - 31333 صفرو 
املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67177
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)39)فبراير)2321)تم))تح3يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»حي قراطش املنزل))-)31333)صفرو)
73)عرصة الزيت3ن) املغرب«)إلى)»رقم)

1)الضحى))-)33333)فاس))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (37 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)1691.
27I

مكتب االستشارات واملحاسبة

إفاغزينا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مكتب االستشارات واملحاسبة
6, شارع القدس, تابريكت ، 11333، 

سال املغرب
إفاغزينا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 117 مكرر, 
ز قة فرحات حشاد, القبيبات - 

13353 الرباط املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

152449

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

إفاغزينا.

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقاول  قل) (- متن3عة) إنشاءات  أو 

البضائع.

 117 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

مكرر,)ز قة فرحات حشاد,)القبيبات)

- 13353)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1.333 ( (: ادم) بياز  السيد 

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد بياز ادم عن3ا ه)ا))رقم)28,)

 11333 11)إضافي,)حي السالم) بل3ك)

سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد بياز ادم عن3ا ه)ا))رقم)28,)

 11333 11)إضافي,)حي السالم) بل3ك)

سال املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)5621.

28I

»EZ-ZAHRAOUI ET FRERES«

 EZ-ZAHRAOUI ET«
»FRERES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

»EZ-ZAHRAOUI ET FRERES«
 N 2 LOT(AMMAR  SIDI

 BENNOUR  SIDI(BENNOUR،
 23450 ، ، 23450، SIDI

BENNOUR MAROC
 »EZ-ZAHRAOUI ET FRERES«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 49 
ز قة عبد الخالق ت3ريس  - 23453 

سيدي بن3ر املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3383
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
EZ-« (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»ZAHRAOUI ET FRERES
منعش) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
وتركيب) بيع،) دراسة،) (- عقاري.)

معدات التنقيط
 49 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)
 23453 (- ( ز قة عبد الخالق ت3ريس)

سيدي بن3ر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 733 ( (: ( السيد الزهراوي محمد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 333 ( (: ( السيد الزهراوي التجاني)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد الزهراوي محمد))عن3ا ه)ا))
بن3ر)) سيدي  (23453 ( بن3ر) سيدي 

املغرب.
التجاني)) الزهراوي  السيد 
عن3ا ه)ا))سيدي بن3ر)23453)سيدي)

بن3ر))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد الزهراوي محمد))عن3ا ه)ا))
بن3ر)) سيدي  (23453 ( بن3ر) سيدي 

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بن3ر) بسيدي  االبتدائية 

ماي)2321)تحت رقم)3946.
29I

Audicoh

 SOCIETE INDUSTRIELLE
 MAROCAINE

 OLEAGINEUSE
D›OUEZZANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تف3يت حصص

Audicoh
عمارة A، زاوية شارع مصطفى 

املعاني الطابق السادس رقم 32  
ساحة النصر ، 23383، الدار 

البيضاء املغرب
 SOCIETE INDUSTRIELLE

 MAROCAINE OLEAGINEUSE
D›OUEZZANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 15-N° 13 وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 RUE MOKDAD BOUCHAIB
 CASABLANCA  - 20000
.CASABLANCA MAROC

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33491
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2323 أكت3بر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 MOHAMED )ة)) تف3يت السيد)
 BEN TAYEB LAGHRARI IDRISSI
حصة اجتماعية) (HASSANI 3.743
لفائدة)) حصة  (18.663 أصل) من 

 REDA LAGHRARI )ة)) السيد)
 16 بتاريخ) (IDRISSI HASSANI

أكت3بر)2323.
 MOHAMED )ة)) تف3يت السيد)
 BEN TAYEB LAGHRARI IDRISSI
حصة اجتماعية) (HASSANI 3.333
لفائدة)) حصة  (18.663 أصل) من 
 OUSSAMA LAGHRARI((السيد))ة
 16 بتاريخ) (IDRISSI HASSANI

أكت3بر)2323.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)21571.

33I

KENZY AUDIT ET CONSEILS

EDUCATAOUFIQ PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

KENZY AUDIT ET CONSEILS
 BUREAU 19 RUE(TORRIS(ET
 KENAFANI(FEZ(FEZ، 30000،

FEZ MAROC
EDUCATAOUFIQ PRIVE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 27 ز قة 
االمارات العربية شقة 8 فاس 

33333 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EDUCATAOUFIQ PRIVE
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التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخاص.

 27 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
فاس) (8 ز قة االمارات العربية شقة)

33333)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد السالسلي ت3فيق):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد السالسلي ت3فيق عن3ا ه)ا))
 8 شقة) العربية  االمارات  ز قة  (27

33333)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد السالسلي ت3فيق عن3ا ه)ا))
 8 شقة) العربية  االمارات  ز قة  (27

33333)فاس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2794.
31I

ARSA CONSULTING

 INSTITUT DE
 MANAGEMENT ET DE

GOUVERNANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ARSA CONSULTING
 bd MOUTANA BNOU 183

 HARITA BERNOUSSI
 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC
 INSTITUT DE MANAGEMENT
ET DE GOUVERNANCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 7 ز قة 

سبتة اقامة رامي، الطابق 2، مكتب 
رقم 8 - 23333 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.393353

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2319)تقرر حل) 24)شتنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 INSTITUT DE MANAGEMENT
مبلغ) ( (ET DE GOUVERNANCE
وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي)7)ز قة سبتة اقامة)
 -  8 رقم) مكتب  (،2 الطابق) رامي،)
الدار البيضاء)املغرب  تيجة) (23333

ل):)الحل املسبق للشركة.
ز قة) (7 و حدد مقر التصفية ب)
2،)مكتب) الطابق) سبتة اقامة رامي،)
رقم)8 - 23333)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:
و) الطالب  بن  ( شفيق) السيد)ة))
رقم) (،1 مدينة) املكيس  عن3ا ه)ا))
مراكش) (43363 ج) النخيل  (،73

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكت3بر)2319)تحت رقم)718337.
32I

MKO BRITHERS LOGISTICS SARL

 MKO BROTHERS
LOGISTICS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 MKO BRITHERS LOGISTICS
SARL

 HAY(EL(MERS(ZAINAB(N° 3
 RUE 93 ، 90090، TANGER

MAROC
 MKO BROTHERS LOGISTICS

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي املرس 
زينب  رقم 3 ز قة 93 - 93393  

طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117135
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 MKO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BROTHERS LOGISTICS SARL
تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة في املغرب أو بالخارج بشكل)
أو) لحسابها  مباشر  غير  أو  مباشر 
أساسا:) ملمارسة  االغيار  لحساب 
النقل) النقل ال3طني و الدولي للسلع.)
الل3جستيك،) والبحري،) الطرقي 
إيداع) و  استئجار  البناء.) م3اد   قل 
الشاحنات و السفن.)تجارة واستيراد)
واألدوات) املنتجات  جميع  وتصدير 
والل3ازم) والتجهيزات  واملعدات 
الكيميائية) أو  املصنعة  أو  الطبيعية 
املتعلقة باملجال الصناعي أو الغذائي)

أو الفالحي أو املعدني أو الحرفي.)
التعهد) الباطن،) من  املقاولة 
الصفقات) جميع  في  واملشاركة 
املناقصات) أو  والخاصة  العم3مية 
املرتبطة بالغرض االجتماعي للشركة.)
التمثيل،) جميع عمليات الدراسات،)
التسليم) السمسرة،) ال3ساطة،)

والعم3لة املتعلقة بهذه امل3اضيع.)
تمديد) يج3ز  عامة:) وبصفة 
الغرض االجتماعي للشركة املذك3رة)
املرتبطة بشكل) العمليات  إلى جميع 
بعض) أو  بكل  مباشر  غير  أو  مباشر 
األنشطة املشار إليها أعاله وبطريقة)

تسهل تط3ير الشركة.
عن3ان املقر االجتماعي):)حي املرس)
زينب))رقم)3)ز قة)93 - 93393))طنجة))

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

375)حصة) ( (: السيد محمد خيي)
بقيمة)133)درهم للحصة).

حصة) (375 ( (: السيد كريم خيي)
بقيمة)133)درهم للحصة).

حصة) (253 ( (: خيي) عمر  السيد 
بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) خيي  محمد  السيد 
 16 رقم) (32 ز قة) (33 الخير) تجزئة 

93383)طنجة))املغرب.
حي) عن3ا ه)ا)) خيي  كريم  السيد 
تجزئة الخير)3)قطعة رقم)45 93383 

طنجة))املغرب.
حي) عن3ا ه)ا)) خيي  عمر  السيد 
 345 رقم) قطعة  (3 الخير) تجزئة 

93383)طنجة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) خيي  محمد  السيد 
 16 رقم) (32 ز قة) (33 الخير) تجزئة 

93383)طنجة))املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243127.

33I

JURISMAG SARL

 PR&EVENT CORPORATION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تف3يت حصص

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 PR&EVENT CORPORATION
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 12، ز قة 

صبري ب3جمعة، الطابق األول ، 
الشقة رقم 6 - 23333 الدارالبيضاء 

املغرب.
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تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.244939

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2319 دجنبر) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عائشة) )ة)) السيد) تف3يت 

533)حصة اجتماعية من) محم3دي)

)ة)) السيد) ( 533)حصة لفائدة) أصل)

دجنبر) (11 بتاريخ) خديجة  دياعزة 

.2319

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781944.

34I

gestoria(siham

F.F NEGOCE ف ف نيكوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

gestoria(siham

 EL(JADIDAlot(hakima(N°131 ،

24333، الجديدة املغرب

ف ف  يك3س F.F NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 332 شارع 

ابراهيم الروداني الطابق الخاص 

الشقة 21 اقامة ريحان حي املعاريف  

- 23333 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

534789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
:)ف ف) بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.F.F NEGOCE(يك3س 
بيع م3اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء
تجارة

كراء)معدات االت الحفر والبناء
البناء

كراء) قل البضائع
كراء)النقل)

جميع الخدمات.
عن3ان املقر االجتماعي):)332)شارع)
الخاص) الطابق  الروداني  ابراهيم 
الشقة)21)اقامة ريحان حي املعاريف))

- 23333)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة  3رزيدان سهيلة):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 

 1333 (: السيدة  3رزيدان سهيلة)
بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات وم3اطن الشركاء):

سهيلة) السيدة  3رزيدان 
24333)الجديدة) عن3ا ه)ا))الجديدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
سهيلة) السيدة  3رزيدان 
24333)الجديدة) عن3ا ه)ا))الجديدة)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)19912.
35I

jihane(dekkaki

SPRINGBOK LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

jihane(dekkaki
 BP 650 AGADIR(BP 650

AGADIR، 0، Agadir(MAROC
 SPRINGBOK LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
2 تجزئة ب 946 املنطقة الصناعية 
ايت ملل3ل مكتب رقم 2 تجزئة ب 
946 املنطقة الصناعية ايت ملل3ل 

86633 إ زكان املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21191

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 فبراير) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حبي) ( جهاد) )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.666
3.333)حصة لفائدة))السيد))ة))ج3اد))

منص3ري بتاريخ)13)فبراير)2321.
حبي) ( جهاد) )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.667
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.333
فبراير) (13 بتاريخ) قا ت  (  3رالدين)

.2321
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
فبراير) (17 بتاريخ) ( االبتدائية با زكان)

2321)تحت رقم)437.

36I

ال3كالة العامة للخدمات

JOSEPI CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ال3كالة العامة للخدمات
ساحة العدالة ، 93133، الفنيدق 

املغرب
JOSEPI CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

م3الي اسماعيل 14 اقامة م3الي 
اسماعيل الطابق الثالث رقم 39 - 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 JOSEPI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CARS

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

م3الي) اقامة  (14 اسماعيل) م3الي 

 -  39 الثالث رقم) الطابق  اسماعيل 

93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ي3سف املحب):))53)حصة)

بقيمة)1.333)درهم للحصة).

السيدة سها الكن3ني):))53)حصة)

بقيمة)1.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) املحب  ي3سف  السيد 

تجزئة الخير)2)القطعة)333 93333 

طنجة املغرب.

عن3ا ه)ا)) الكن3ني  سها  السيدة 

 63 حي مسنا ة قطاع الطيف ز قة)

93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) املحب  ي3سف  السيد 

تجزئة الخير)2)القطعة)333 93333 

طنجة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5332.

37I



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13392

2319

شالة كونسيلتين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

2319
rabat maroc(،43333(،(املغرب

ذات) شركة  ك3نسيلتين  شالة 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد
عمارة) اإلجتماعي  مقرها  وعن3ان 
 113333 (- 6)رياض ل3داية) 21)شقة)

تمارة املغرب.
تح3يل))املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.6795

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)22)فبراير)2321)تم))تح3يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- ل3داية) رياض  (6 شقة) (21 »عمارة)
113333)تمارة املغرب«)إلى)»شقة)37 
عمارة أ)36)طابق)3)إقامة البستان)-)

13333)بن سليمان))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

أبريل)2321)تحت رقم)221.
38I

ائتما ية)»مكتب الدراسات كنت3س«)ش.ذ.م.م

JARDIN DE DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ائتما ية »مكتب الدراسات كنت3س« 
ش.ذ.م.م

13، ز قة واد زيز، رقم 4، أكدال 
الرباط ، 13393، الرباط املغرب

JARDIN DE DAKHLA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي اقامة 
املنص3ر، شقة رقم 1، شارع 

محمد الخامس، الداخلة - 73333 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القا 3ن) (2323 أكت3بر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JARDIN DE DAKHLA

دراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البديلة) الطاقة  إل تاج  منشأة  وبناء)

طاقة) وخاصة  املتجددة،) )الطاقة 

الرياح والطاقة الكهروض3ئية).

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

شارع محمد) (،1 شقة رقم) املنص3ر،)

الخامس،)الداخلة)-)73333)الداخلة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد ط3طزي فرا ك3)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد ط3طزي فرا ك3 عن3ا ه)ا))

ديال شيا ا)33)مارسيا 3 إيطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد ط3طزي فرا ك3 عن3ا ه)ا))

ديال شيا ا)33)مارسيا 3 إيطاليا

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

أكت3بر)2323)تحت رقم)972/2323.

39I

moorish(co

HIBA ATLAS TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

moorish(co
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
HIBA ATLAS TRADING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
امل3من وز قة سمية  إقامة شهرزاد 
3 لطابق 4 رقم 23  الدار البيضاء - 

23333 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 HIBA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ATLAS TRADING
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
النظافة أجهزة) ( بشكل عام منتجات)

الكمبي3تر واملكتب).
عن3ان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
إقامة شهرزاد) ( امل3من وز قة سمية)
(- الدار البيضاء) ( (23 4)رقم) 3)لطابق)

23333)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: عنقة) ايمان  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) عنقة  ايمان  السيدة 
17)ز قة الياسمين طابق)32)رقم)32 

الدار) (23333 البيضاء) الراحة  حي 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) عنقة  ايمان  السيدة 
17)ز قة الياسمين طابق)32)رقم)32 

الدار) (23333 البيضاء) الراحة  حي 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781829.

43I

FORMAFID CONSEIL

TIMZO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD(LARBI

 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

TIMZO TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 7 ز قة 

أحمد ت3كي  الطابق  2 عمارة 13 - 

23383 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.



13393 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIMZO TRANS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطرقي للسلع والبضائع وجميع أ 3اع)

امل3اد.
ز قة) (7 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 -  13 عمارة) (2 ( الطابق) ( أحمد ت3كي)

23383)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: الغ3زي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) الغ3زي  محمد  السيد 
دوار الشرفة أوالد عت3 الشرقية أوالد)

سعيد))26333)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) الغ3زي  محمد  السيد 
دوار الشرفة أوالد عت3 الشرقية أوالد)

سعيد))26333)سطات املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782349.
41I

 3غلب

ALKHAIRAT LILISTITMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 3غلب
شقة 7 ، طابق4  تقسيم ريزا ا 
مبروكة طريق أك3راي مكناس ، 

53333، مكناس املغرب
ALKHAIRAT LILISTITMAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
7 الطابق الرابع تجزئة ريزا ا مبروكة 
13 طريق اك3راي مكناس - 53333 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53483

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALKHAIRAT LILISTITMAR

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

عن3ان املقر االجتماعي):)شقة رقم)

7)الطابق الرابع تجزئة ريزا ا مبروكة)

 53333 (- طريق اك3راي مكناس) (13

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: محمد) االخضر  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيدة الزاهر عزيزة):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) محمد  االخضر  السيد 

رقم)113)الحي العسكري)4)البساتين)

مكناس)53333)مكناس املغرب.

عن3ا ه)ا)) عزيزة  الزاهر  السيدة 

33)صراميط3 اسباتا مكناس)53333 

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) محمد  االخضر  السيد 

رقم)113)الحي العسكري)4)البساتين)

مكناس)53333)مكناس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2832.

42I

CAJF CO

SILICON SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

CAJF CO

 Rue(Ait(Ourir ، 20000، 33

casablanca maroc

silicon solutions شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة رقم 

3 ايت اورير شارع م3الي ي3سف - 

23333 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

496253

 38 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2323 دجنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 silicon(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.solutions

تاسيس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شركة.

عن3ان املقر االجتماعي):)ز قة رقم)

(- اورير شارع م3الي ي3سف) ايت  (3

23333)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد سك3ت ط3ماس جين بين3ا)

: 1333)بقيمة)133.333)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد سك3ت ط3ماس جين بين3ا)

باريس) (75317 باريس) عن3ا ه)ا))

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد سك3ت ط3ماس جين بين3ا)

باريس) (75317 باريس) عن3ا ه)ا))

فرنسا

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2321)تحت رقم)771769.

43I

EURO ACCOUNTING HOUSE

ACTLAW CONSULTING
إعالن متعدد القرارات

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

ACTLAW CONSULTING »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: شقة 54. 

الطابق الثالث إقامة ابن زروال 

ساحة الحنصالي  - 24333 الجديدة  

اململكة املغربية.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16967

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2321 أبريل) (23 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

533)حصة إلى السيدة سارة) تف3يت)

أمين) السيد  طرف  من  العدراوي 

الفتحي

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

إلى) للشركة  القا 3ني  الشكل  تغيير 

شركة ذات املسؤولية املحدودة)

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

 ACT إلى:) الشركة  اسم  تغيير  مايلي:)

.CONSULTING



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13394

على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
تح3يل مقر الشركة إلى شقة) مايلي:)
الطابق الثالث إقامة ابن زروال) (.54

ساحة الحنصالي))الجديدة)24333
على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
رقم) البتنتا  على  التشطيب  مايلي:)
الضرائب) سجالت  من  (43331874

بالجديدة
على) ينص  الذي  (:6 رقم) قرار 
مايلي:)إضافة مسير جديد في شخص)

السيدة سارة العدراوي
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) األسا�شي  النظام  تحيين 

باملعطيات الجديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 
 ACT الشركة:) تسمية  مايلي:)

CONSULTING
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
الطابق) (.54 الشقة) الشركة:) مقر 
الجديدة) زروال  ابن  إقامة  الثالث 

24333
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
كما) الشركة  رئسمال  ت3زيع  مايلي:)
 533 العدراوي) سارة  يلي:السيدة 
 533 الفتحي:) أمين  السيد  (. حصة)

حصة
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
أمين) السيد  الشركة:) يسير  مايلي:)

الفتحي و السيدة سارة العدراوي)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
شركة ذات املسؤولية)  3ع الشركة:)

املحدودة)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)31)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)26513.
44I

AL AGADIR

 STE AYYUZ FORMATION 
PRIVE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM
 BOUAABID 2Eme(etage(appt 9 ،

maroc 83333، أكادير
 STE AYYUZ FORMATION 
PRIVE SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي بل3ك د3 
رقم 139 الطابق األول حي الداخلة 
أكادير أكادير 83333 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
47813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
 AYYUZ FORMATION PRIVE

. SARL AU
تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة داخل املغرب
•)دورات التعليم والدعم املستمر.

•)الت3اصل والتعلم.
التسجيالت) ومتابعة  مساعدة  (•

للدراسات العليا.
•)اإلشراف على م3ظفي األعمال.

والتنمية.) الشخ�شي  التدريب  (•
أو) الزمالء) مع  العالقات  )تحسين 

املتعاو ين أو العمالء)؛
•الت3اصل بين األشخاص؛

•)التدريب على الكفاءة املهنية.
•)التجارة بشكل عام

:)بل3ك د3  عن3ان املقر االجتماعي)
الطابق األول حي الداخلة) (139 رقم)

أكادير أكادير)83333)أكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بليل جامع):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) جامع  بليل  السيد 

أكادير)83333)أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) جامع  بليل  السيد 

أكادير)83333)أكادير املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2321)تحت رقم)133138.

45I

دي3ان املحاسبة

EDGESEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

دي3ان املحاسبة

السالم 5، شقة رقم 7، الطابق 2، 

مرجان 1 صندوق البريد 16392 

قرطبة، 53373، مكناس املغرب

EDGESEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 
رقم 22 شقة رقم 2 رقم 293 حي 

االطلس 2  - 53333 مكناس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53481

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EDGESEC

-مبرمج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
كمبي3تر- مصمم  (، محلل) (،

(,programmeur,(analyste
concepteur en informatique

 conseils-الكمبي3تر -استشارات 
.en informatique

عن3ان املقر االجتماعي):)ز قة رقم)
22)شقة رقم)2)رقم)293)حي االطلس)

2  - 53333)مكناس املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( الدين) صالح  القبلي  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
الدين)) صالح  القبلي  السيد 
 191 عمارة) ال3فاء) حي  عن3ا ه)ا))
الرقم)31  28813)املحمدية))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) خ3لة  القبلي  السيدة 
ز قة)22)رقم)293)االطلس)2 53333 

مكناس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2831.

46I

 FRONTLINE TRADING COMPANY OF

MOROCCO SARL

 FRONTLINE TRADING
COMPANY OF MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 FRONTLINE TRADING
 COMPANY OF MOROCCO

SARL
مركزاالعمال الهبة 13 ز قة الحرية، 
الطابق 3، شقة 5، 23123، الدار 

البيضاء املغرب
 FRONTLINE TRADING

 COMPANY OF MOROCCO



13395 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 
مركزاالعمال الهبة    13 ز قة 
الحرية، الطابق 3، شقة 5    - 
23123 الدار البيضاء   املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.433315
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 15)مارس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 FRONTLINE TRADING
COMPANY OF MOROCCO))مبلغ)
وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي مركزاالعمال الهبة))))
شقة) (،3 الطابق) الحرية،) ز قة  (13
5    - 23123)الدار البيضاء)))املغرب))

 تيجة ل):)قرار مؤس�شي الشركة.
ب) التصفية  مقر  حدد  و 
مركزاالعمال الهبة))))13)ز قة الحرية،)
5   - 23123))الدار) 3،)شقة) الطابق)

 .C((البيضاء
و عين:

السيد)ة))شني)))رشيدة و عن3ا ه)ا))
عمارة)5A)بل3ك)G)اقامة راقية سيدي)
 23193 البيضاء) الدار  معروف 
)املغرب))كمصفي))ة)) ( الدار البيضاء)

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند 
املخ3لة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العق3د و ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)
مركزاالعمال الهبة))))13)ز قة الحرية،)

الطابق)3،)شقة)5  
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)23198.
47I

EXACO

HMPROTECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXACO
16، ز قة عائشة أم املؤمنين شارع 

م3الي الحسن االول، 23333، الدار 
البيضاء املغرب

HMPROTECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13، ز قة 
الحرية، الطابق ،3 شقة رقم 5         

- 23333  الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535475
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HMPROTECH
التجار،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
معدات) و  تجهيزات  كل  وت3زيع 
و) اإللكترو يات  االعالميات،)

تكن3ل3جيا االعالميات.
عن3ان املقر االجتماعي):)13،)ز قة)
الحرية،)الطابق)،3)شقة رقم)5         - 

23333))الدار البيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: حسين) حمدون  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 BEWAN الشركة)
COMMUNICATION :  933)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد حمدون حسين عن3ا ه)ا)))
لساسفة اقامة الخزامة)7،)عمارة)17 
رقم)2 23193))الدار البيضاء))املغرب.

 BEWAN الشركة)
عن3ا ه)ا)) (COMMUNICATION
الدار) ( (23333 الشاوية) ز قة  (،74

البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد حمدون حسين عن3ا ه)ا)))
لساسفة اقامة الخزامة)7،)عمارة)17 
رقم)2 23193))الدار البيضاء))املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781353.
48I

ste al moustakbal conseil

SDG DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc
SDG DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
 DOUA 21 وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 GRILLOU ZOUAGHA BLOC
 C(HAY(GRILLOU(ETAGE 2 FES

33333 فاس مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 SDG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION
محل) (1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التغذية العامة)
-2)ت3زيع امل3اد الغذائية

-3تداول
-4استيراد وتصدير.

 21 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 DOUA GRILLOU ZOUAGHA

 BLOC C HAY GRILLOU ETAGE 2

FES 33333)فاس مغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: سطالي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)133.333)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) سطالي  حمزة  السيد 

شارع) (7 شقة) اال دلس  اقامة  (18

 33333 ايم3زار) طريق  الب3عنا ية 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السطالي عن3ا ه)ا)) السيد حمزة 

شارع) (7 شقة) اال دلس  اقامة  (18

  33333 ايم3زار) طريق  الب3عنا ية 

فاس))املغرب)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2696.

49I

ائتما ية)»مكتب الدراسات كنت3س«)ش.ذ.م.م

DOBIACCO NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ائتما ية »مكتب الدراسات كنت3س« 

ش.ذ.م.م

13، ز قة واد زيز، رقم 4، أكدال 

الرباط ، 13393، الرباط املغرب

DOBIACCO NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

املنص3ر، شقة رقم 1، شارع محمد 

الخامس - 73333 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16555
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2323 أكت3بر) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOBIACCO NEGOCE
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
شارع محمد) (،1 شقة رقم) املنص3ر،)

الخامس)-)73333)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: مرييا) أ ا  ستام  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيدة ستام أ ا مرييا عن3ا ه)ا))

 ارني)33) ارني إيطاليا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة ستام أ ا مرييا عن3ا ه)ا))

 ارني)33) ارني إيطاليا
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)
أكت3بر)2323)تحت رقم)974/2323.
53I

شركة ابه3ش للخدمات

FIRST PECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

شركة ابه3ش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 34 العي3ن ، 73313، 

العي3ن املغرب
FIRST PECHE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 441 

بل3ك د مدينة ال3حدة  - 73333 

العي3ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (34

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 FIRST (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.PECHE

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البحر) منتجات  وبيع  السمك.شراء)

تس3يق) والجملة.) بالتقسيط 

واملبردة) الطازجة  البحرية  املنتجات 

واملجمدة واملعلبة والقشريات واملحار)

املنتجات)) وجميع  السمك  وزيت 

ال3طنية) الس3ق  في  األخرى  البحرية 

والدولية..
عن3ان املقر االجتماعي):)رقم)441 

 73333 (- ( ال3حدة) مدينة  د  بل3ك 

العي3ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

هرامي) الرحمان  عبد  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

هرامي) الرحمان  عبد  السيد 
مدينة) د  بل3ك  (441 رقم) عن3ا ه)ا))

ال3حدة)73333)العي3ن املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

هرامي) الرحمان  عبد  السيد 

مدينة) د  بل3ك  (441 رقم) عن3ا ه)ا))

ال3حدة)73333)العي3ن املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1787/2321.

51I

AL AGADIR

STE ASILA SARL
إعالن متعدد القرارات

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt 9 ،

maroc 83333، أكادير

STE ASILA SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي:  ز قة 

334 رقم6 حي رياض السالم أكادير.  

أكادير 83333 أكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: --.

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2321 فبراير) (35 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 

من) االجتماعي  املقر  تغيير  مايلي:)

حي العرب) (4 بل3ك) العن3ان السابق:)

العن3ان) إلى  إ زكان  مل3ل  أيت  أزرو 

حي رياض) رقم6) (334 ز قة) الجديد:)

السالم أكادير

على) ينص  الذي  (:2- رقم) قرار 

القا 3ن) من  (,4 الفصل) تغيير  مايلي:)

األسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)--:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2321)تحت رقم)133136.

52I

AL AGADIR

STE NEXT ETUDES
إعالن متعدد القرارات

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt 9 ،
maroc 83333، أكادير

STE NEXT ETUDES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: فيال رقم 
139 بل3ك D3 حي الداخلة أكادير 

أكادير 83333 أكادير املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: --.
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (17 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)-1:)الذي ينص على مايلي:)
العن3ان) من  االجتماعي  املقر  تغيير 
السابق:)منهج ابن املقفع رقم)13)حي)
الداخلة أكادير إلى العن3ان الجديد:)
D3)حي الداخلة) 139)بل3ك) فيال رقم)

أكادير.
على) ينص  الذي  (:2- رقم) قرار 
القا 3ن) من  (4 الفصل) تغيير  مايلي:)

األسا�شي.
على) ينص  الذي  (:3- رقم) قرار 
الزيادة في الرأسمال بمبلغ) مايلي:)3.)
بدلك) لينقل  درهم  (1.000.000,00
مبلغ) إلى  درهم  (500.000,00 من)
بخلق) ودلك  درهم،) (1.500.000,00
جديدة) اجتماعية  حصة  (13333
درهم مكتتبة  قدا) (100,00 من فئة)
ومحررة عن طريق رسملة هذا املبلغ)
املأخ3ذ من حساب األرباح املحتجزة،)
هده األسهم الجديدة سيتم ادماجها)
بليل) للسيد  القديمة  األسهم  في 
اجتماعية،) حصة  (5333 ب) جامع،)
 5333 ب) محمد،) الزبدي  والسيد 

حصة اجتماعية.
على) ينص  الذي  (:4- رقم) قرار 
من) 6و7) الفص3ل) تغيير  مايلي:)4.)
بليل) السيد  القا 3ن األسا�شي.)-)
(= اجتماعية) حصة  (7533 (= جامع)

750.000,00)درهم)-
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 7533 (= محمد) الزبدي  السيد 
 750.000,00 (= اجتماعية) حصة 

درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)--:)الذي ينص على مايلي:)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2321)تحت رقم)133137.
53I

H&Y LOGISTIC

OCEAN’S FACILITIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

H&Y LOGISTIC
 LOT FLORENCIA ETAGE N°5 9
 APPT. N° 10 TANGER ، 90000،

Tanger(maroc
OCEAN’S FACILITIES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 lot 13.9 وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 Florencia route de Rabat rue de
 l’armée(royale  TANGER 90000

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117235
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OCEAN’S FACILITIES
غرض الشركة بإيجاز):)التركيبات)

الكهربائية وامل3لدات
والتدفئة) السباكة  أعمال 

والتكييف وتركيب التكييف
معالجة املياه

أعمال تركيب حمامات السباحة
أعمال تركيب متن3عة أخرى

تجارة)-)استيراد وتصدير.

 lot 13.9 (: عن3ان املقر االجتماعي)
 Florencia route de Rabat rue de
 l’armée royale  TANGER 93333

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: السيد أمغار عبد الرحيم)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 ( (: حنان) عي3ش  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
الرحيم) عبد  أمغار  السيد 
عن3ا ه)ا))حي ب3سيج3ر ز قة)9)رقم)2 

93333)طنجة املغرب.
عن3ا ه)ا)) حنان  عي3ش  السيدة 
 93333 2 9)رقم) حي ب3سيج3ر ز قة)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الرحيم) عبد  أمغار  السيد 
عن3ا ه)ا))حي ب3سيج3ر ز قة)9)رقم)2 

93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)-.
54I

HOUSSAM EDDINE

جستين بوكس كونسلتنغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1
 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE
 PHARMACIE(BAB(TOUT ،
93000، TETOUAN(MAROC

جستين ب3كس ك3نسلتنغ شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املطار اقامة ديار الحسنى بالطابق 

بين الطابقين يحمل رقم 2 - 93333 
تط3ان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29563

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)جستين)

ب3كس ك3نسلتنغ.
التس3يق) (: غرض الشركة بإيجاز)
الرقمي وتط3ير تكن3ل3جيا املعل3مات.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
بالطابق) الحسنى  ديار  اقامة  املطار 
بين الطابقين يحمل رقم)2 - 93333 

تط3ان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ه3دير) ي3نس  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ه3دير  ي3نس  السيد 
تجزئة) الريف  الزرب3ح شارع  خندق 
الريف) شارع  رب3ح  رقم2) بنكيران 
تط3ان) (93333 رقم) بنكيران  تجزئة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ه3دير  ي3نس  السيد 
تجزئة) الريف  الزرب3ح شارع  خندق 
بنكيران رقم2 93333)تط3ان املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بتط3ان)

2321)تحت رقم)1333.

55I

شركة ابه3ش للخدمات

MOTORINO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

شركة ابه3ش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االول رقم 34 العي3ن ، 73313، 

العي3ن املغرب

MOTORINO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النعيم شارع الحسن إبن ال3زاني 

الرسم العقاري عدد 17/25444 - 

73333 العي3ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36991

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (34

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOTORINO

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

وبيع) شراء) والتجارة.) والتصدير 

الغيار) قطع  بيع  النارية.) الدراجات 

والزي3ت وزي3ت التشحيم.).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

ال3زاني) إبن  الحسن  شارع  النعيم 

 -  25444/17 عدد) العقاري  الرسم 

73333)العي3ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

800.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 8.333 ( (: السيد إبراهيم ب3مغار)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

ب3مغار عن3ا ه)ا)) إبراهيم  السيد 
ز قة أم اصليحة رقم)67)حي ال3حدة)

32 73333)العي3ن املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
ب3مغار عن3ا ه)ا)) إبراهيم  السيد 
ز قة أم اصليحة رقم)67)حي ال3حدة)

32 73333)العي3ن املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1831/2321.
56I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

AIR DE REPOS DOHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 OCEAN(BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES(PRINCIPAL 15
شارع الكرامة ز قة برلين الزه3ر 1 

فاس، 33363، فاس املغرب
AIR DE REPOS DOHA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي أرض بينا 
قيادة ل3اثة جماعة قروية أغبال3 

أق3رار - 31323 صفرو  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3341

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 AIR DE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.REPOS DOHA

منطقة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استراحة،)مقهى و مطعم).

عن3ان املقر االجتماعي):)أرض بينا)

أغبال3) قروية  جماعة  ل3اثة  قيادة 

أق3رار)-)31323)صفرو))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الرزاق سبتي):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

سبتي) الرزاق  عبد  السيد 

47)سيدي) تجزي لينا رقم) عن3ا ه)ا))

معروف)23523))البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

سبتي) الرزاق  عبد  السيد 

47)سيدي) تجزي لينا رقم) عن3ا ه)ا))

معروف)23523))البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2321)تحت رقم)394.

57I

chrono(services

  RECYCLAGE  ALUMINIUM

CUIVRE  MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

chrono(services

45 ز قة عقبة بن  افع برشيد، 

26133، برشيد املغرب

  RECYCLAGE  ALUMINIUM

CUIVRE  MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الرقم 

13 شارع محمد الخامس الطابق 3 

يسار تجزئة اليسر  برشيد - 26133  

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
  RECYCLAGE  ALUMINIUM

.CUIVRE  MAROC
إعادة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تدوير املعادن غير الحديدية وتح3يلها.
الرقم) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 3 شارع محمد الخامس الطابق) (13
  26133 (- يسار تجزئة اليسر))برشيد)

برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
امين) محمد  ( مضري) السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
امين) محمد  ( مضري) السيد 
حي) (11 ز قة) (24 الرقم) عن3ا ه)ا))
 23473 ( الشق) عين  الشريفة 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
امين) محمد  ( مضري) السيد 
 11 ز قة) (24 الرقم) عن3ا ه)ا))
 23473 الشق) عين  الشريفة  حي 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2321)تحت رقم)733.

58I

N2M CONSEIL-SARL

BELDI STAR MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
BELDI STAR MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار 

ب3غريبة ب3عرك - 62333 الناظ3ر 
املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23639
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حمزة) )ة)) السيد) تف3يت 
بنشعش3ع)533)حصة اجتماعية من)
أصل)1.333)حصة لفائدة))السيد))ة))

فيصل عرود بتاريخ)19)ماي)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)38)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1197.

59I

MESNOUNI DÉVELOPPEMENT

 MESNOUNI
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

 MESNOUNI DEVELOPPEMENT
إقامة ميشليفن 1 شقة 4ب شارع 

إدريس األول املسيرة 1 تمارة  
12333، املغرب  

 MESNOUNI DEVELOPPEMENT
 شركة ذات املسؤولية املحدود.
37ز قة إدريس األكبر شقة رقم 
6 الطابق الثالت 13323, الرباط-

حسان املغرب
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5634



13399 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تح3يل) (2321 ماي) (35 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم) شقة  األكبر  إدريس  »37ز قة 
الرباط- (,13323 الثالت) الطابق  (6
حسان املغرب إلى)»)إقامة ميشليفن)
األول) إدريس  شارع  4ب  شقة) (1

املسيرة)1)تمارة))12333،)املغرب))».
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321)تحت رقم)115129.
63I

HOUSSAM EDDINE

بليتا ايتس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1
 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE
 PHARMACIE(BAB(TOUT ،
93000، TETOUAN(MAROC

بليتا ايتس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
طارق ابن زياد رقم135 - 93333 

تط3ان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23179

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (23 في) املؤرخ 
شركة ذات املسؤولية املحدودة بليتا)
ايتس))مبلغ رأسمالها)133.333)درهم)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع طارق)
تط3ان) (93333  - رقم135  زياد  ابن 

املغرب  تيجة ل):)خسارة الشركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 93333  - رقم135  زياد  ابن  طارق 

تط3ان املغرب.)
و عين:

و) املقدم  ( االله) عبد  السيد)ة))
رقم9  معدن  بني  شارع  عن3ا ه)ا))
املغرب) تط3ان  (93333 ك3يلمة)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( االبتدائية بتط3ان)

2321)تحت رقم)1814.

61I

FIDUCO TANTAN

SATOUR FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN

 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc

SATOUR FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي التقدم 

ال3طية - 82313 طا طان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SATOUR FISH

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب) البضائع  و  قل  السمك 

الغير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

طا طان) (82313 (- ال3طية) التقدم 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: سط3ر) م3�شى  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) سط3ر  م3�شى  السيد 

الحي االداري جماعة وباش3ية ال3طية))

82313)طا طان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) سط3ر  م3�شى  السيد 

الحي االداري جماعة وباش3ية ال3طية))

82313)طا طان املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطا طان))بتاريخ)11)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)159.

62I

Bureau de La competences consultation

MACHENG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle(bvd(ALBAAT(ET(BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03

 2EME(ETAGE(LAAYOUNE ،

73333، العي3ن املغرب

MACHENG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي سيدي 

محمد ز قة ال3فاق رقم 46  - 

73333 العي3ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MACHENG

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتجارة) العامة  واالشغال  البناء)

وخدمات) والتصدير  وااليراد 

االصالحات.

عن3ان املقر االجتماعي):)حي سيدي)

محمد ز قة ال3فاق رقم)46  - 73333 

العي3ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد الداه احمد بزيد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد الداه احمد بزيد عن3ا ه)ا))

حي سيدي محمد ز قة ال3فاق رقم)

46 73333)العي3ن املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد الداه احمد بزيد عن3ا ه)ا))

حي سيدي محمد ز قة ال3فاق رقم)

46 73333)العي3ن املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1744/2321.

63I



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13400

Trefle(Conseil

STEP TOGETHER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc
STEP TOGETHER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقط3ني الطابق 6 رقم 18    - 

23363 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536139

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STEP (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TOGETHER
تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) استشارة  الت3اصل,) أحداث,)

الت3اصل.
59)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
 -     18 رقم) (6 الطابق) الزرقط3ني 

23363)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد علي ايت الطاهري)
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد محمد علي ايت الطاهري)

 2 درج) العنق  شارع  (86 عن3ا ه)ا))
زاوية ز قة الفريد) (17 شقة) (6 طابق)

البيضاء) الدار  (23333 دوفينيي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد محمد علي ايت الطاهري)

 2 درج) العنق  شارع  (86 عن3ا ه)ا))
زاوية ز قة الفريد) (17 شقة) (6 طابق)

البيضاء) الدار  (23333 دوفينيي)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781821.

64I

FIDUCIA-MID

GLAGLA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 

ميمالل ميدلت ، 54353، ميدلت 

ميدلت

GLAGLA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ج3ار 

املسجد الجديد ب3لعج3ل  - 54353 

ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLAGLA SARL

ت3زيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

امل3اد الغدائية و املفاوضة.

ج3ار) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 54353 املسجد الجديد ب3لعج3ل))-)

ميدلت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد))محمد عل3ي):))733)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
السيدة مريم مهتدي عل3ي):))333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد))محمد عل3ي عن3ا ه)ا))29 
 54353 ( ز قة اال دلس ايت منص3ر)

ميدلت املغرب.
عل3ي) مهتدي  مريم  السيدة 
ايت) اال دلس  ز قة  (29 عن3ا ه)ا))

منص3ر))54353)ميدلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا))) عل3ي  محمد  ( السيد)
محمد عل3ي)54353)ميدلت املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2321)تحت رقم)165.
65I

FIDUTRACO CONSULTING

SKNOURISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
SKNOURISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 2 ز قة 
الصن3بر رقم 12 الطابق الرابع - 

23133 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.459539

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

2323)تقرر حل) 18)دجنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  SKNOURISH ال3حيد) الشريك 

مبلغ رأسمالها)13.333)درهم وعن3ان)
الصن3بر) ز قة  (2 اإلجتماعي) مقرها 
 23133 (- الرابع) الطابق  (12 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب  تيجة ل):)عدم)

مردودية الشركة.
64)ز قة) و حدد مقر التصفية ب)

قنيطرة) ( (54333  -   8 ا 3ال الشقة)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة)) دى))كرامي و عن3ا ه)ا))
  54333   8 الشقة) ا 3ال  ز قة  (64

)ة)) كمصفي) قنيطرة  ( قنيطرة)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2321)تحت رقم)767546.

66I

BERGA LOGISTIC SARL

BERGA LOGISTIC
إعالن متعدد القرارات

BERGA LOGISTIC SARL

شارع لبنان اقامة لينا الطابق 3 رقم 

43 ، 93333، طنجة املغرب

BERGA LOGISTIC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: شارع 

لبنان اقامة لينا الطابق 3 رقم 43 - 

93333 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.35327

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2321 ماي) (13 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

انهاء)تصفية الشركة.
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قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:))
ت3زيع تكاليف التصفية)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
ابراء)ذمة املصفي

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
التشطيب من السجل التجارى

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
انهاء)تصفية الشركة

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:))
ت3زيع تكاليف التصفية

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
ابراء)ذمة املصفي

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
التشطيب من السجل التجارى

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243191.
67I

NJ BUSINESS

STE HUILERIE SFIH FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES maroc

 STE HUILERIE SFIH FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 1787 
محل رقم 2 مسجد الن3ر حي الشاقة 

تازة - 35333  تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6347
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HUILERIE SFIH FRERES
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الزي3ت و الشح3م النباتية.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
2)مسجد الن3ر حي) 1787)محل رقم)

الشاقة تازة)-)35333))تازة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حاتم صفيح)):))233)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد عادل صفيح)):))233)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 233 ( (: ( صفيح) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 233 ( (: السيد عبد الغني صفيح)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد احمد صفيح):))233)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد حاتم صفيح)):)233)بقيمة)

133)درهم.
السيد))عادل صفيح)):)233)بقيمة)

133)درهم.
السيد محمد صفيح)):)233)بقيمة)

133)درهم.
 233 (: الغني صفيح) السيد عبد 

بقيمة)133)درهم.
السيد احمد صفيح):)233)بقيمة)

133)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا))) ( صفيح) حاتم  السيد 
الت3سعية مج)1)رقم)16)تازة)35333 

تازة املغرب.
عن3ا ه)ا))) ( عادل صفيح) ( السيد)
تازة) الت3سع  حي  (1 مجم3عة) (16

35333)تازة املغرب.
عن3ا ه)ا))) ( السيد محمد صفيح)
 35333 1)حي الت3سع تازة) ( 16)بل3ك)

تازة املغرب.
صفيح) الغني  عبد  السيد 
عن3ا ه)ا)))رقم)13)بل3ك)1)الت3سعية)

تازة العليا)35333)تازة املغرب.

السيد احمد صفيح عن3ا ه)ا))16 

بل3ك))1)حي الت3سع تازة)35333)تازة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا))) ( عادل صفيح) ( السيد)

تازة) الت3سع  حي  (1 مجم3عة) (16

35333)تازة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)757.

68I

TASSIHIN

 SOCIETE AZUR MNERALS

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

TASSIHIN

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHID MAROC

 SOCIETE AZUR MNERALS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مركز 

اوف3س الراشيدية - 52333 

الراشيدية املغرب.

تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 ماي) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الجليل)) عبد  ( )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (533 ب3عبيد)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333 أصل)

)ة))ابعير عبد الحكيم بتاريخ)26)ماي)

.2321

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

 11 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)278.

69I

FIDU.PRO CONSULTING

LE MEISTERFLEISCH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع اميل زوال و ز قة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

3، الدار البيضاء املغرب

LE MEISTERFLEISCH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع اميل زوال وز قة غيثل الطابق 

11 رقم 29  - 3333 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536447

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEISTERFLEISCH

بضائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجملة.

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

شارع اميل زوال وز قة غيثل الطابق)

الدارالبيضاء) (3333  -   29 رقم) (11

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عادل ي3تي):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
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 133333 (: ي3تي) عادل  السيد 
بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد عادل ي3تي عن3ا ه)ا))4)ممر)
الل3ز عين السبع)3333)الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد عادل ي3تي عن3ا ه)ا))4)ممر)
الل3ز عين السبع)3333)الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
73I

أسماء)ميديا

BINAPROUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بل3ك 39 الرقم 

23 البر 3�شي البيضاء، 23333، 
البيضاء املغرب

BINAPROUD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 39 اللة 
الياق3ت الطابق الخامس شقة د 
البيضاء - 23333 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

534733
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BINAPROUD
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)أو األعمال املتن3عة.

اللة) (39 (: عن3ان املقر االجتماعي)
د) شقة  الخامس  الطابق  الياق3ت 
الدارالبيضاء) (23333 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 333 ( (: السيد عبد هللا العابدي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 333 ( (: امل3ح) امل3لى  عبد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 334 ( (: املاع3ني) العامري  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد عبد امل3لى امل3ح))عن3ا ه)ا))
دوار قرية عباد احرارة اسفي)23333 

اسفي املغرب.
السيد عبد هللا العابدي عن3ا ه)ا))
 23333 الريصاني) تنغراس  قصر 

الراشدية املغرب.
السيد العامري املاع3ني عن3ا ه)ا))
سم) (18 رقم) (5 ز قة) (2 تجزئة األمان)
الدارالبيضاء) (23333 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد العامري املاع3ني عن3ا ه)ا))
سم) (18 رقم) (5 ز قة) (2 تجزئة األمان)
الدارالبيضاء) (23333 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)783242.
71I

Ste Abdoune Conseil

STE L’EMBELLIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاطمة شارع م3الي 

رشيد األطلس طريق صفرو فاس ، 
33333، فاس املغرب

STE L’EMBELLIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : قطعة 

44 تجزئة فاس سيتي ملعب الخيل  
فاس - 33333 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.61311
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2321 فبراير) (17 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (STE L’EMBELLIE حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333
فاس) تجزئة  (44 قطعة) اإلجتماعي 
 33333 (- فاس) ( سيتي ملعب الخيل)
فاس املغرب  تيجة النعدام النشاط)

التجاري.
و عين:

بنجل3ن) ( ( السيد)ة))محمد ف3زي)
و عن3ا ه)ا))ز قة اسامة ابن زايد رقم)
27)الشقة)23)الدكارات)33333)فاس)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)17)فبراير)2321)وفي قطعة)44 
تجزئة فاس سيتي ملعب الخيل))فاس)

- 33333)فاس املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (35 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)1644/2321.
72I

EL OUARRAD AZIZ

MEKTRINV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue(a
 1 Etage(vn  Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc
MEKTRINV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة أب3 

حسن املريني إقامة أميرة 2 شقة 25 
م.ج مكناس مكناس 53333 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEKTRINV

:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير

األشغال املختلفة.

ز قة أب3) (: عن3ان املقر االجتماعي)

 25 2)شقة) حسن املريني إقامة أميرة)

م.ج مكناس مكناس)53333)مكناس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 633 ( (: السيد الخالفة االطرا�شي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

((: االطرا�شي) الرحيم  عبد  السيد 

433)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

االطرا�شي) الخالفة  السيد 

مكناس) (4 مرجان) (364 عن3ا ه)ا))

53333)مكناس املغرب.

االطرا�شي) الرحيم  عبد  السيد 

مكناس) (4 مرجان) (364 عن3ا ه)ا))

53333)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

االطرا�شي) الخالفة  السيد 

مكناس) (4 مرجان) (364 عن3ا ه)ا))

53333)مكناس املغرب.
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باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2884.
73I

أسماء)ميديا

CHAMPS DU PAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بل3ك 39 الرقم 

23 البر 3�شي البيضاء، 23333، 
البيضاء املغرب

CHAMPS DU PAIN  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الربيع  جش 1 رقم 75 سيدي م3من 
البيضاء - 23333 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
537637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CHAMPS DU PAIN
غرض الشركة بإيجاز):)مخبزة.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الربيع))جش)1)رقم)75)سيدي م3من)
الدارالبيضاء) (23333 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد جمال عبد الناصر الجزولي)

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :
للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد جمال عبد الناصر الجزولي)
عن3ا ه)ا))األما ة))عمارة بي أو)2)رقم)
896)البر 3�شي)23333)الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد جمال عبد الناصر الجزولي)
عن3ا ه)ا))األما ة))عمارة بي أو)2)رقم)
896)البر 3�شي)23333)الدارالبيضاء)

املغرب
تم اإليداع القا 3ني ب-))بتاريخ)34 

ماي)2321)تحت رقم)16521.

74I

أسماء)ميديا

HOTEL LE FABERGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بل3ك 39 الرقم 

23 البر 3�شي البيضاء، 23333، 
البيضاء املغرب

HOTEL LE FABERGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها االجتماعي 31 شارع 
أحمد املجاتي  االقامة ألبس الطابق 

األول رقم 8 املعاريف البيضاء - 
23333 الدارالبيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

461889
)بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تغيير) تم  (2321 ماي) (34 في) املؤرخ 
 HOTEL« من) الشركة  تسمية 
 GLOBAL« إلى) (»LE FABERGE
 HOSPITALITY MANAGEMENT

. »MOROCCO
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781537.

75I

أسماء)ميديا

A.S.L TRANSLATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بل3ك 39 الرقم 

23 البر 3�شي البيضاء، 23333، 
البيضاء املغرب

A.S.L TRANSLATION  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
املسيرة 6 أكت3بر  رقم 6 الطابق 

التالت البيضاء - 23333 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.363915
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) (2323 ي3 ي3) (35 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 A.S.L ال3حيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) مبلغ  ( ( (TRANSLATION
مقرها) وعن3ان  درهم  (100.000,00
أكت3بر)) (6 املسيرة) شارع  اإلجتماعي 
(- البيضاء) التالت  الطابق  (6 رقم)
املغرب  تيجة) الدارالبيضاء) (23333

ل):)عدم االشتغال.
ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 6 رقم) ( أكت3بر) (6 املسيرة) شارع 
 23133 (- البيضاء) التالت  الطابق 

الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) املشرقي  ( ( راوية) السيد)ة))
اسحاق) أب3  شارع  (135 عن3ا ه)ا))
 23333 ( املعاريف) املروني 
)ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 
شارع) (: بالتصفية) املتعلقة  ال3ثائق 
الطابق) (6 رقم) ( أكت3بر) (6 املسيرة)

التالت البيضاء

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2321)تحت رقم)767633.

76I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

 SEMENCE السنبلة الذهبية

D›OREE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 cabinet(comptabe(et(fiscal

benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ، ,56

90000، Tanger(Maroc

 SEMENCE السنبلة الذهبية

D›OREE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي البرا ص 2 

 رجس شارع العرعار رقم 5 طنجة  - 

93333 طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)السنبلة)

.SEMENCE D’OREE(الذهبية

مخبزة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وحل3يات.

البرا ص) (: عن3ان املقر االجتماعي)

2) رجس شارع العرعار رقم)5)طنجة))

- 93333)طنجة))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: هيل3بي) السيدة  جاة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ( هيل3بي) السيدة  جاة 

البرا ص)2) رجس شارع العرعار رقم)

5)طنجة))93333)طنجة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ( هيل3بي) السيدة  جاة 

البرا ص)2) رجس شارع العرعار رقم)

5)طنجة))93333)طنجة))املغرب)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5463.

77I

FOUZMEDIA

RIYAHI TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

RIYAHI TOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

م3الي عبدالعزيز إقامة م3الي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14333 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (36

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 RIYAHI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TOURS
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

 قل املستخدمين.
 59 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
إقامة) عبدالعزيز  م3الي  شارع 
 14333  -  4 م3الي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) الرياحي عصام  السيد 
قصبة مهدية الرقم)3276)سكت3ر)7 

14333)القنيطرة املغرب.
عن3ا ه)ا)) الرياحي  ادية  السيدة 
قصبة مهدية الرقم)3276)سكت3ر)7 

14333)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) الرياحي عصام  السيد 
قصبة مهدية الرقم)3276)سكت3ر)7 

14333)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)31)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)-.
78I

universal(gestion

AYDA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

universal(gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 جليز مراكش ، 43333، مراكش 

املغرب
AYDA NEGOCE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي اقامة ابن 
عطية الطابق  الثاني رقم 7 كليز  - 

43333  مراكش    املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

112311

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 AYDA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. NEGOCE

التغدية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة)

تاجر).

عن3ان املقر االجتماعي):)اقامة ابن)

(- ( كليز) (7 الثاني رقم) ( عطية الطابق)

43333))مراكش))))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( إدريس) بريك3  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)))) ( إدريس) بريك3  السيد 

 4333  128 ( رقم) الحمراء) تجزئة 

مراكش))))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)))) ( إدريس) بريك3  السيد 

 4333  128 ( رقم) الحمراء) تجزئة 

مراكش))))املغرب)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

مارس) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)2979.

79I

مكتب املحاسبة

فواكه الشمال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش عمارة أجع3ن  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92153، القصر الكبير املغرب
ف3اكه الشمال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي طريق 

الرباط طنجة س3ق االربعاء الغرب 
عرباوة  - 14334 س3ق االربعاء 

الغرب  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27237
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
ف3اكه) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

الشمال.
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

االرا�شي الفالحية)
طريق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الغرب) االربعاء) الرباط طنجة س3ق 
االربعاء) س3ق  (14334 (- ( عرباوة)

الغرب))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: العزيز) عبد  ب3حسيني  السيد 
333)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
السيد بيدان سالم)):))333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
((: القري�شي) امين  محمد  السيد 
133)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
 333 ( (: مصطفى) بيدان  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
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(: العزيز) عبد  ب3حسيني  السيد 
333)بقيمة)133)درهم.

333)بقيمة) (: ( السيد بيدان سالم)
133)درهم.

السيد محمد امين القري�شي):)133 
بقيمة)133)درهم.

 333 (: مصطفى) بيدان  السيد 
بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات وم3اطن الشركاء):

العزيز) عبد  ب3حسيني  السيد 
اقامة) (1 ورياغل) بني  حي  عن3ا ه)ا))
طنجة)) (47 رقم) (125 شارع) ( الز اكية)

92333)القصر الكبير املغرب.
القري�شي) امين  محمد  السيد 
مجم3عة) برك  كازا  اقامة  عن3ا ه)ا))
سيدي معروف) (3 رقم) (13 عمارة) (3
البيضاء) الدار  (23333 ( البيضاء)

املغرب.
السيد بيدان مصطفى عن3ا ه)ا))
1741)تجزئة املغرب الجديد العرائش)

92333)العرائش املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ( سالم) بيدان  السيد 
العرائش)) الجديد  املغرب  (1741

92333)العرائش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)39)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)386.
83I

universal(gestion

AYDA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

universal(gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 جليز مراكش ، 43333، مراكش 

املغرب
AYDA NEGOCE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي إقامة إبن 
عطية  الطابق الثاني رقم 7 كليز - 

43333 مراكش  املغرب .

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.112311

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)14)أبريل)2321)تم))تح3يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»إقامة إبن عطية))الطابق الثاني رقم)

(« املغرب) ( مراكش) (43333 (- كليز) (7

 43333 (- ( تجزئة ص3ك3ما) (184« إلى)

مراكش))املغرب)».

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (36 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2321)تحت رقم)123824.

81I

REAL OFFICE SARL

LAVAGE BADRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

LAVAGE BADRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي املجد، 

ز قة رياض، رقم 67، قطعة 987، 

الطابق االر�شي  - 93333 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133565

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 أبريل) (23 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (LAVAGE BADRE

مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333

رياض،) ز قة  املجد،) حي  اإلجتماعي 

رقم)67،)قطعة)987،)الطابق االر�شي))

(: املغرب  تيجة ل) طنجة  (93333  -

خسائر مترتبة عن املنافسة.

و حدد مقر التصفية ب حي املجد،)
(،987 قطعة) (،67 رقم) ز قة رياض،)

طنجة) (93333 (- ( االر�شي) الطابق 

املغرب.)

و عين:

التمسماني و) ( محسن) السيد)ة))

رياض،) ز قة  املجد،) حي  عن3ا ه)ا))

رقم)67،)قطعة)987،)الطابق االر�شي))

)ة)) املغرب كمصفي) طنجة  (93333

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5422.

82I

AGRO NS

AGRO NS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGRO NS

23 شارع أ 3ال عمارة فل3ري 11 

مكتب رقم 4 ميم3زا القنيطرة ، 

14333، القنيطرو املغرب

AGRO NS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 

أ 3ال عمارة فل3ري 11 مكتب رقم 

4 ميم3زا  - 14333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القا 3ن) (2323 دجنبر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 AGRO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NS
التسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالستغالل الفالحي
األشغال املختلفة أو البناء.

23)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
أ 3ال عمارة فل3ري)11)مكتب رقم)4 

ميم3زا))-)14333)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: ( محمد) سماللي  السيد 
حصة بقيمة)53.333)درهم للحصة).

 533 ( (: محمد) الطالبي  السيد 
حصة بقيمة)53.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ( السيد سماللي محمد)
 82533  95 رقم) املنطلق  تجزئة 

سيدي افني املغرب.
عن3ا ه)ا)) محمد  الطالبي  السيد 
وفرحة) تاشفين  بن  ي3سف  زاوية 
حشاد شقة رقم)9  14333)القنيطرة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ( السيد سماللي محمد)
 82533  95 رقم) املنطلق  تجزئة 

سيدي افني املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)14)يناير)

2321)تحت رقم)83931.

83I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

رياض سوكيرا اوطيل آند سبا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
ت3سيع نشاط الشركة)

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 - PROPRIETE(SALAM(NR 38



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13406

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE
 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC
رياض س3كيرا اوطيل آ د سبا 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها االجتماعي 145 درب 
جديد باب دكالة  - 43333. مراكش 

املغرب.
ت3سيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.97935

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)19)ماي)2321)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
-)االستيراد والتصدير)..

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124957.
84I

universal(gestion

AYDA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تغيير نشاط الشركة

universal(gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 جليز مراكش ، 43333، مراكش 

املغرب
AYDA NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها االجتماعي 184 
تجزئة ص3ك3ما  - 43333  مراكش   

املغرب .
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.112311

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2321 أبريل) (14 املؤرخ في)
نشاط الشركة من)»التغدية العامة)

تاجر)
خضر) (( العامة) »التغدية  إلى) («

ف3اكه قطاني سمك لحم و دجاج))
تاجر)

استغالل مست3دع))
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (36 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2321)تحت رقم)123824.
85I

FIDUTRACO CONSULTING

SMART OBJECTIFS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
SMART OBJECTIFS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 2 ز قة 
الصن3بر الشقة 12 الطابق الرابع 

املغرب 2133 البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 463345

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) (2321 فبراير) (22 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 SMART ال3حيد) الشريك  ذات 
OBJECTIFS))مبلغ رأسمالها)13.333 
 2 اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان  درهم 
الطابق) (12 الشقة) الصن3بر  ز قة 
البيضاء)املغرب) (2133 الرابع املغرب)

 تيجة ل):)عدم مردودية اال تاج.
 1 و حدد مقر التصفية ب وفاق)
(- ال3لفلى) (982 رقم) سب3  واد  شارع 

23232)البيضاء)املغرب.)
و عين:

    KAOUTAR   BOUAFY((السيد)ة
شارع واد سب3) (1 وفاق) و عن3ا ه)ا))
البيضاء) (23232 ال3لفلى) (982 رقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2321)تحت رقم)772263.
86I

TASSIHIN

 SOCIETE AZUR MINERALS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

TASSIHIN
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHID MAROC
 SOCIETE AZUR MINERALS
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي مركز 
اوف3س الراشيدية - 52333 

الراشيدية املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2321 ماي) (26 في) املؤرخ 
ابعير) مسير جديد للشركة السيد)ة))

عبد الحكيم))كمسير وحيد
تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)278.
87I

Ste Abdoune Conseil

STE ROMA COF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاطمة شارع م3الي 

رشيد األطلس طريق صفرو فاس ، 
33333، فاس املغرب

STE ROMA COF شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 136 
الطابق 2 الحي الصناعي عين 

الشقف فاس - 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (36

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROMA COF

التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

تجارة األقمشة بالجملة) واإلستيراد-)

-)صناعة املالبس الجاهزة..

 136 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الطابق)2)الحي الصناعي عين الشقف)

فاس)-)33333)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( ( ( أمين) محمد  عم3ر  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

أمين))) محمد  عم3ر  السيد 
بن) الحميد  عبد  ز قة  (1 عن3ا ه)ا))

إقامة) (8 الشقة) (2 الطابق) بديس 

 3بليس)1)فاس)33333)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

أمين))) محمد  عم3ر  السيد 
بن) الحميد  عبد  ز قة  (1 عن3ا ه)ا))

إقامة) (8 الشقة) (2 الطابق) بديس 

 3بليس)1)فاس)33333)فاس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)18)ماي)2321 

تحت رقم)2368.

88I



13407 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

خبرة))الشرق

PRO RACHDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
خبرة  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
PRO RACHDI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 431 شارع 
الحسن الثاني حي ب3كراع بركان - 

63333 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7851
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 PRO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RACHDI
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
 431 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
شارع الحسن الثاني حي ب3كراع بركان)

- 63333)بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 PRO RACHDI :  1.333(الشركة

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 (: الراشدي) محمد  السيد 

بقيمة)133)درهم.
 533 (: الراشدي) السيد سلطاني 

بقيمة)133)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد محمد الراشدي عن3ا ه)ا))

75)حي املسيرة) طريق السعيدية رقم)
بركان)63333)بركان املغرب.

الراشدي) سلطاني  السيد 
 75 رقم) السعيدية  طريق  عن3ا ه)ا))
بركان) (63333 بركان) املسيرة  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد محمد الراشدي عن3ا ه)ا))
75)حي املسيرة) طريق السعيدية رقم)

بركان)63333)بركان املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2321)تحت رقم)348/2321.

89I

Ste Abdoune Conseil

CENTRE NORD PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاطمة شارع م3الي 

رشيد األطلس طريق صفرو فاس ، 
33333، فاس املغرب

CENTRE NORD PROMO شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم 
1 الطابق االول قطعة زس 424 
الحديقة طريق مكناس فاس - 

33333 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.38973

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 يناير) (15 املؤرخ في)
شركة) (CENTRE NORD PROMO
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
 133.333 رأسمالها) مبلغ  ال3حيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان  درهم 
زس) قطعة  االول  الطابق  (1 رقم)
(- الحديقة طريق مكناس فاس) (424
فاس املغرب  تيجة لت3قف) (33333

النشاط التجاري.

و عين:
السيد)ة))بن عي�شى)))احمدون))و)
الحديقة طريق) (424 زس) عن3ا ه)ا))
املغرب) فاس  (33333 فاس) مكناس 

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
رقم) وفي  (2321 يناير) (35 بتاريخ)
 424 زس) قطعة  االول  الطابق  (1
(- فاس) مكناس  طريق  الحديقة 

33333)فاس املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
فبراير) (38 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)621/321.
93I

PF EXPERTS

KAMELEONS MODE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
32 ز قة ابن عطية, عمارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 43333، 

مراكش املغرب
KAMELEONS MODE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي عند بف 
اكسبير 32 شارع ابن عطية عمارة 
بن عبد الرازق شقة 13 جليز  - 

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KAMELEONS MODE

مالبس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عة))البيع بالتقسيط)). ُمصنَّ

:)عند بف) عن3ان املقر االجتماعي)

اكسبير)32)شارع ابن عطية عمارة بن)

عبد الرازق شقة)13)جليز))-)43333 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: الغنض3ر) سكينة  السيدة 

درهم) (13 بقيمة) حصة  (13.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

الغنض3ر) سكينة  السيدة 

تمصل3حت) لعطاو ة  دوار  عن3ا ه)ا))

تحناوت))43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

الغنض3ر) سكينة  السيدة 

تمصل3حت) لعطاو ة  دوار  عن3ا ه)ا))

تحناوت))43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124881.

91I

N2M CONSEIL-SARL

BELDI STAR MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تغيير نشاط الشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

BELDI STAR MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها االجتماعي دوار 

ب3غريبة ب3عرك - 62333 الناظ3ر 

املغرب .
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تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23639
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تغيير) تم  (2321 ماي) (19 في) املؤرخ 
نشاط الشركة من)»-استيراد وتصدير)

املنتجات))الغذائية.
»-شراء) إلى) الحل3يات.«) -تصنيع 
وتجهيز) وتصدير  واستيراد  وبيع 
الجملة) وتس3يق  وت3زيع  وتصنيع 
وغير) غذائي  منتج  ألي  والتجزئة 

غذائي.
أي) في  حصة  على  -االستح3اذ 
مرتبط) أو  مشابه  غرض  لها  شركة 
يحسن) أو  يعزز  أن  يمكن  مكمل  (،

نشاط الشركة)؛
-االستشارات واملش3رة التجارية.)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)38)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1197.
92I

COFISCOM

CITRUNORD
إعالن متعدد القرارات

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

CITRUNORD »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: مشروع 
381334 دوار بني عتيق زكزل 

صندوق البريد 974 - 63333 بركان 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1767
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (28 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)مشروع بيع مجم3ع الحصص)
االجتماعية التي تع3د للسيد قنطاري)
 GREEN HOLD« لشركة) حماد 

 »INVEST

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين) االسثثنائي  العام  الجمع  قرر 

السيد قنطاري كمال كشريك اخر.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)15:)الذي ينص على مايلي:)
التسمية املدة وصالحيات االدارة:)تم)
تعيين السيد كمال قنطاري و السيد)
حماد قنطاري مسيران للشركة ملدة)

غير محدودة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2321)تحت رقم)344/2321.
93I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

MORO SERVICES
إعالن متعدد القرارات

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 157
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
MORO SERVICES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: اقامة 

ال3هابي,الطابق تحت ار�شي,شارع 
فاطمة الزهراء,الز قة  16 ,بني مكادة 

- 93333 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.77877

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 ي3 ي3) (31 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

التبرع باالسهم
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تسمية مسير جديد
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
اجراء)تعديالت على النضام االسا�شي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
م3روالحامل) سعيد  محمد  تبرع 

 K339383(لبطاقة التعريف ال3طنية
133درهم لكل) سهم بقيمة) (133 ب)
لبطاقة) م3روالحامل  لرشيد  سهم 

K239383(التعريف ال3طنية
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
مايلي:)تسمية رشيد م3رو مسيرجديد)

للشركة
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243389.
94I

مكتب أخيار خديجة

KHADAMAT TOURKI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مكتب أخيار خديجة
شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 
طابق 4 رقم 7 تط3ان ، 93333، 

تط3ان املغرب
KHADAMAT TOURKI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي اقامة ايمان طابق 

الرابع رقم 7 تط3ان - 93333 تط3ان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29593

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHADAMAT TOURKI
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االجهزة) -تركيب  الكهربائية)
والكاميرات- وبرب3ل  االلكترو ية 

اصالحات الكهربائية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

طابق) ايمان  اقامة  امللكي  الجيش 

الرابع رقم)7)تط3ان)-)93333)تط3ان)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ال3هاب) عبد  البشير  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).

 

السيد البشير عبد ال3هاب):)1333 

بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

ال3هاب) عبد  البشير  السيد 

عن3ا ه)ا))شارع عثمان بن عفان ز قة)
تط3ان) (93333 تط3ان) رقم182) (12

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

ال3هاب) عبد  البشير  السيد 

عن3ا ه)ا))شارع عثمان بن عفان ز قة)
تط3ان) (93333 تط3ان) رقم182) (12

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( االبتدائية بتط3ان)

2321)تحت رقم)1834.

95I

BUREAU ESSOUFYANI

 TRANSPORT ACHRAF &
ZAKARIYA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

 & TRANSPORT ACHRAF
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ZAKARIYA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الق3ات املساعدة بدون رقم   - 

73333 العي3ن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TRANSPORT ACHRAF &

.ZAKARIYA
:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 
-) قل) الغير) لحساب  البضائع 
–) قل) الخاص) للحساب  البضائع 
ال3طني) الصعيدين  على  البضائع 

الدولي)–)جميع أ 3اع النقل األخرى.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
(- ( ( رقم) بدون  املساعدة  الق3ات 

73333)العي3ن املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ايت وعلي ابراهيم)):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
ابراهيم)) وعلي  ايت  السيد 
 276 رقم) السالم  حي  عن3ا ه)ا))

73333)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
ابراهيم)) وعلي  ايت  السيد 
 276 رقم) السالم  حي  عن3ا ه)ا))

73333)الداخلة املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1794.

96I

NAVIGLOB

ارمادا لوجيستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NAVIGLOB

 bd(yacoub(el(mansour 85 Appt

 15 Maarif ، 4041، Casablanca

maroc

ارمادا ل3جيستيك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

7 رقم 5 ٱلطابق الثاني شقة رقم 

4 سيدي بر 3�شي - 43433 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

533849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

ارمادا) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ل3جيستيك.

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 COMMISSIONAIRE DE

 TRANSPORT NATIONAL ET

.INTERNATIONAL

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
رقم) شقة  الثاني  ٱلطابق  (5 رقم) (7

الدار) (43433 (- بر 3�شي) سيدي  (4

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

التايهي) اللطيف  عبد  ( السيد)
درهم) (133 بقيمة) حصة  (3.753   :

للحصة).
السيد املهدي ف3زي زيزي):))1.253 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
اللطيف) عبد  التايهي  السيد 
املنص3ر.) يعق3ب  شارع  عن3ا ه)ا))
 43433 البيضاء) الدار  15.املعاريف 

الدار البيضاء)املغرب.
زيزي) ف3زي  املهدي  السيد 
عن3ا ه)ا))ز قة كيز)32)اقامة الفن3ن)
الدار) (43433   11 شقة) (32 ط) (1

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
زيزي) ف3زي  املهدي  السيد 
عن3ا ه)ا))ز قة كيز)32)اقامة الفن3ن)
البيضاء) الدار  (11 شقة) (32 ط) (1

43433)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2321)تحت رقم)15858.
97I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

باكوفيس كونطا ش.م.م.ش.و
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

93333، طنجة املغرب
باك3فيس ك3 طا ش.م.م.ش.و 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
محمد الخامس و ز قة ابن كثير ، 

إقامة دوس مارس، الطابق السابع، 
رقم 68 - 93333 طنجة املغرب.
تح3يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93187

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)36)أكت3بر)2323)تم))تح3يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»زاوية شارع محمد الخامس و ز قة)

ابن كثير)،)إقامة دوس مارس،)الطابق)

طنجة) (93333  -  68 رقم) السابع،)

بيز يس) إيزيدوم  »في  إلى) املغرب«)

سا تر،)8،)ز قة كندي،)إقامة سا طا)

الطابق السابع،)مكتب رقم) (،2 كالرا)

17،)-)93333)طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

دجنبر) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2323)تحت رقم)237199.

98I

BUREAU ESSOUFYANI

ELOUAKALA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

ELOUAKALA   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مدينة 

ال3حدة بل3ك G رقم 533   - 73333 

العي3ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
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عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  ELOUAKALA
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العامة) التجارة  (- متن3عة) واشغال 
السيارات) عجالت  خدمات  (-
كل) (- العربات) وختلف  والشاحنات 
العجالت) وبيع  بت3زيع  يتعلق  ما 
(- للسيارات) العام  امليكا يك  (-
ابطاريات) بيع  (- التصدير واإلستيراد)
والزي3ت واإلكسس3ارات وقطع غيار)
(- واملستعملة) الجديدة  السيارات 
السيارات) كهرباء) (- السيارات) غسل 
خدمات) (... (- أعطابها) وتشخيص 

أخرى عديدة.
مدينة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
ال3حدة بل3ك)G)رقم)533   - 73333 

العي3ن املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: مرزوقي) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) مرزوقي  مريم  السيدة 
حي) (18 ز قة م3الي عبد العزيز رقم)

الحسني))73333)العي3ن املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) مرزوقي  مريم  السيدة 
حي) (18 ز قة م3الي عبد العزيز رقم)

الحسني))73333)العي3ن املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1795.
99I

FIDUTRACO CONSULTING

CUV SOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
CUV SOL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد)في 

ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 2 ز قة 
الصن3بر الشقة 12 الطابق الرابع 
2 ز قة الصن3بر الشقة 12 الطابق 
الرابع 2133 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.367671
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
2321)تقرر حل) 19)فبراير) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( (CUV SOL ال3حيد) الشريك 
وعن3ان) درهم  (13.333 رأسمالها)
الصن3بر) ز قة  (2 اإلجتماعي) مقرها 
ز قة) (2 الرابع) الطابق  (12 الشقة)
الرابع) الطابق  (12 الشقة) الصن3بر 
2133)الدارالبيضاء)املغرب  تيجة ل)

:)عدم مردودية ا تاجها.
سكني) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عمارة)5)الرقم)525)سيدي البر 3�شي)

- 23613)الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

 ABDELKRIM   EL السيد)ة))
سكني) عن3ا ه)ا)) و  (QABOUNE
عمارة)5)الرقم)525)سيدي البر 3�شي)
23613)البيضاء)املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2321)تحت رقم)768936.
133I

FIDUCIA-MID

INSAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54353، ميدلت 

ميدلت
INSAL SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

ابن سيناء ب3مية - 54353 ميدلت 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 INSAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SARL
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تركيب) البناء،اشغال  أو  املختلفة 
امل3اد) بيع  و  الزراعي  الري  أ ظمة 

الفالحية.
ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
ميدلت) (54353 (- ب3مية) ابن سيناء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 334 ( (: ( محمد) لعرو�شي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 333 ( (: السيد العرو�شي الصدبق)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
((: السيد بن دحمان عبد الحميد)
333)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد لعرو�شي محمد))عن3ا ه)ا))
54353)ميدلت) ( ( دوار تغرمين ب3مية)

املغرب.
الصدبق) العرو�شي  السيد 
الخضراء) املسيرة  شارع  عن3ا ه)ا))
ميدلت) (54353 فندق رياض ب3مية)

املغرب.

الحميد) عبد  دحمان  بن  السيد 
الحي) الزرقط3ني  شارع  عن3ا ه)ا))

االداري))33253)ميس3ر املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد لعرو�شي محمد))عن3ا ه)ا))
54353)ميدلت) ( ( دوار تغرمين ب3مية)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2321)تحت رقم)173.
131I

FIDUPLUS

WN PRINT GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

FIDUPLUS
355 شارع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 9 رقم 112 ، 23153، 
الدارالبيضاء املغرب

WN PRINT GROUP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 
البنفسج رقم 9 الطابق األر�شي 
رقم 1 مير السلطان - 23163 

الدارالبيضاء املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.418847

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 مارس) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 N3N ( شركة) )ة)) السيد) تف3يت 
533)حصة اجتماعية من أصل)533 
بدر) فهد  )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 
الدين))وحيد بتاريخ)33)مارس)2321.

 IMJ ( شركة) )ة)) السيد) تف3يت 
من) اجتماعية  حصة  (PRINT 533
السيد) ( لفائدة) حصة  (533 أصل)
 29 )وحيد بتاريخ) فهد بدر الدين) )ة))

مارس)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)778635.
132I
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FIDUCIA-MID

E3SBI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 

ميمالل ميدلت ، 54353، ميدلت 

ميدلت

E3SBI SARL AU   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 

ج3ارمسجد الن3ر - 54353 ميدلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 E3SBI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.  SARL AU

ممثل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تيجاري)،)مستشار في التسيير و مدرسة)

من اجل التحضير لالمتحا ات.

(: االجتماعي) املقر  عن3ان 

ميدلت) (54353 (- ج3ارمسجد الن3ر)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبا�شي علي):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

 29 السيد عبا�شي علي عن3ا ه)ا))
ميدلت) (54353 أمل3) األطلس  ز قة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
 29 السيد عبا�شي علي عن3ا ه)ا))
ميدلت) (54353 أمل3) األطلس  ز قة 

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2321)تحت رقم)176.
133I

FIDUCIA-MID

TFTA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54353، ميدلت 

ميدلت
TFTA SARL AU   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي أيت أومغار 
أيت عياش - 54353 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 TFTA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.  SARL AU
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
و) البناء،املفاوضة  أو  املختلفة 

التصدير و االستيراد.
أيت) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

ميدلت) (54353 (- أومغار أيت عياش)
املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد اوالشاوش زايد)
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد اوالشاوش زايد عن3ا ه)ا))
شارع وادي املخازن ميمالل)) (36 رقم)

54353)ميدلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد اوالشاوش زايد عن3ا ه)ا))
شارع وادي املخازن ميمالل)) (36 رقم)

54353)ميدلت املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بميدلت) االبتدائية 

2321)تحت رقم)159.

134I

BUREAU ESSOUFYANI

CHAYKH JAOUHAR CAR
إعالن متعدد القرارات

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

CHAYKH JAOUHAR CAR »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: ز قة 
البحر الرقم 226 الحي املحمدي  - 

73333 العي3ن املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27545

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 ي3 ي3) (38 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:31 رقم) قرار 
مايلي:)استقالة السيدة:)سناء)ز ادي،)

من منصبها مسيرة للشركة.

على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 
مايلي:

اسماعيل الشيخ،) تعيين السيد:) (
محدودة،) غير  وملدة  للشركة  مسير 
مدير) محمد ج3هر،) وتعيين السيد:)
مع) محدودة،) غير  وملدة  للشركة 
ألحدهما) املنفصل  الت3قيع  اعتماد 
املعامالت) لجميع  وكافيا  قا 3 يا 
بشكل) واملالية  والتجارية  اإلدارية 

دائم ومستمر.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم).:)الذي ينص على مايلي:).
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1793.
135I

FIDUCIA-MID

 ARTISANS MINEURS
  CADETAF DE TAAZABT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54353، ميدلت 

ميدلت
 ARTISANS MINEURS CADETAF

DE(TAAZABT  SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

الحروش الجديد كرامة - 54353 
ميدلت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1673
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (18 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 ARTISANS MINEURS CADETAF
DE TAAZABT  SARL)))مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعن3ان  درهم  (17.533
الجديد) الحروش  حي  اإلجتماعي 
املغرب) ميدلت  (54353 (- كرامة)

 تيجة ل):)ت3قف نشاط الشركة.



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13412

حي) ب  التصفية  مقر  وحدد 
 54353 (- كرامة) الجديد  الحروش 

ميدلت املغرب.)
و عين:

السيد)ة))حم3)))ل3رغي و عن3ا ه)ا))
 54353 ( ايرومليل) تيشكا  شارع 
ميدلت املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2321)تحت رقم)168.
136I

مكتب أخيار خديجة

JABKA ACTIVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب أخيار خديجة
شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 
طابق 4 رقم 7 تط3ان ، 93333، 

تط3ان املغرب
JABKA ACTIVA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
الشيخ العربي عل3ي ط3يلع محل 
رقم 94 تط3ان - 93333 تط3ان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 29595
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (36
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 JABKA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ACTIVA
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة)-وخدمات مختلفة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الشيخ العربي عل3ي ط3يلع محل رقم)
94)تط3ان)-)93333)تط3ان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد املحساني مصطفى):))533 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 ( (: هدى) املحساني  السيدة 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 (: السيد املحساني مصطفى)
بقيمة)133)درهم.

 533 (: هدى) املحساني  السيدة 
بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات وم3اطن الشركاء):

مصطفى) املحساني  السيدة 
ز قة) زره3ن  جبل  شارع  عن3ا ه)ا))
تط3ان) (93333 تط3ان) (36 رقم) (34

املغرب.
السيدة املحساني هدى عن3ا ه)ا))
 36 رقم) (34 شارع جبل زره3ن ز قة)

تط3ان)93333)تط3ان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
مصطفى) املحساني  السيد 
ز قة) زره3ن  جبل  شارع  عن3ا ه)ا))
تط3ان) (93333 تط3ان) (36 رقم) (34

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( االبتدائية بتط3ان)

2321)تحت رقم)1835.
137I

CABINET COMPTABLE SAKHI

MOVE AFRICA SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE(ANNASR
 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
MOVE AFRICA SERVICE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الحداوية 3 
ز قة 33 رقم 29 عين الشق - 23463 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.331535

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (13 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (MOVE AFRICA SERVICE
وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)
ز قة) (3 الحداوية) اإلجتماعي  مقرها 
 23463 (- الشق) عين  (29 رقم) (33
الدار البيضاء)املغرب  تيجة ل):)عدم)
غرض) مزاولة  متابعة  من  التمكن 

الشركة..
و حدد مقر التصفية ب الحداوية)
(- الشق) عين  (29 رقم) (33 ز قة) (3

23463)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ( وهام) ( الدين) السيد)ة)) 3ر 
رقم) (33 ز قة) (3 الحداوية) عن3ا ه)ا))
29)عين الشق)23463)الدار البيضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العق3د و ال3ثائق)
املتعلقة بالتصفية):)الحداوية)3)ز قة)
33)رقم)29)عين الشق الدار البيضاء

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781968.
138I

O’PTIT PRIX MYA

أبتي بري مايا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

O›PTIT PRIX MYA
 RDC(AL(MANAR 3 QUARTIER
 CHARAF(MARRAKECH 343 ،
40000، MARRAKECH(MAROC
أبتي بري مايا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : 343 
الطابق األر�شي املنار 3 حي شرف 

مراكش - 43333 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.52515

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

2321)تقرر حل) 35)فبراير) املؤرخ في)

أبتي بري مايا شركة ذات املسؤولية)

 93.333 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

 343 درهم وعن3ان مقرها اإلجتماعي)

شرف) حي  (3 املنار) األر�شي  الطابق 

املغرب) مراكش  (43333 (- مراكش)

 تيجة لت3قف نشاط الشركة.

و عين:

و) عمراني  ( السيد)ة)) زهة)

أركان) ج3لف  (336 ( عن3ا ه)ا))
.تاسلطا ت) اوروج3ري) ريزورت،)

)ة)) 43333)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 336 ( وفي) (2321 فبراير) (13 بتاريخ)

اوروج3ري) ريزورت،) أركان  ج3لف 

.تاسلطا ت)-)43333)مراكش املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124862.

139I

CAGEC

 LES LABORATOIRES

ESPACE COSMETIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

CAGEC

 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

 LES LABORATOIRES ESPACE

COSMETIC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: الحي 

الصناعي عكاشة عين السبع 13 

شارع الح3زة - - الدارالبيضاء 

املغرب.
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»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.81393
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2321 ماي) (35 في) املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�شي للشركة مع)
القا 3ن) تحيين  القا 3ن:) مقتضيات 
القا 3ن) تبني  و  للشركة  االسا�شي 

االسا�شي الجديد)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 37 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781573.
113I

CABINET COMPTABLE SAKHI

الشركة العقارية رياض األنس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE(ANNASR
 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
الشركة العقارية رياض األنس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي :  32 ز قة 
158 حي اإل ارة عين الشق - 23483 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.147667

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2318 دجنبر) (17 في) املؤرخ 
األنس) رياض  العقارية  الشركة  حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)
حي) (158 ز قة) (32 ( مقرها اإلجتماعي)
الدار) (23483 (- الشق) عين  اإل ارة 
البيضاء)املغرب  تيجة لعدم التمكن)
الغرض) تحقيق  في  االستمرار  من 

اإلجتماعي..
و عين:

السيد)ة))أحمد))ق3ام و عن3ا ه)ا))
سيدي) (14 رقم) (2 السعادة) تجزئة 
البيضاء) الدار  (23283 معروف)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  (2318 دجنبر) (27 بتاريخ)

السعادة)2)رقم)14)سيدي معروف)-)

23283)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781133.

111I

CAF MAROC

GHAYA SHOP
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

GHAYA SHOP »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: ز قة واد 

زيز الرقم 23 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 13 - 93333 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.139113

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2321 ي3 ي3) (38 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

ت3سيع نشاط الشركة باصافة نشاط)

النسخ و الطباعة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث القا 3ن األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي) املعنية:) البن3د  رقم  بند 

ينص على مايلي:)بالتعديل

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5533.

112I

SALMA CONSEIL

TILSA JAOUHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

SALMA CONSEIL

 APPT. 14 IMM. 101 AL(MANAR

 C(HAY(ACHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TILSA JAOUHARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النخيل 1 رقم 399 تاركة مراكش - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

135771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2323 ي3لي3ز) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 TILSA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.JAOUHARA

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- تاركة مراكش) (399 رقم) (1 النخيل)

43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد التلسغاني محمد):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

محمد) التلسغاني  السيد 

رقم) (1 النخيل) تجزئة  عن3ا ه)ا))

مراكش) (43333 تاركة مراكش) (399

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

محمد) التلسغاني  السيد 

 399 1)رقم) عن3ا ه)ا))تجزئة النخيل)

تاركة مراكش)43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

25)غشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2323)تحت رقم)114964.

113I

CABINET COMPTABLE SAKHI

HKM SOLUTIONS
إعالن متعدد القرارات

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE(ANNASR

 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

HKM SOLUTIONS  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 46 شارع 

الزرقط3ني الطابق 2 الشقة 6 - 

23333 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.372541

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2321 ماي) (25 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1)تف3يت حصص:)الذي)

ماي) (25 بتاريخ) مايلي:) على  ينص 

2321))ف3ت))السيد عثمان اجبيالت)

حصة التي يملكها للسيد عبد) (333

الحميد الكرماني

2)استقالة املسير:)الذي) قرار رقم)

املسير) استقالة  مايلي:) على  ينص 

السيد عثمان اجبيالت
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جديد) مسير  تعيين  (3 رقم) قرار 
للشركة:)الذي ينص على مايلي:)تعيين)
((
ً
السيد عبد الحميد الكرماني مسيرا

للشركة لفترة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
الكرماني) الحميد  عبد  السيد  جلب 
ا)

ً
مبلغ للشركة  ال3حيد  الشريك  (،

ألف) ثالث3ن  إجماليه  يبلغ   قدًيا 
)33.333.33))درهم.

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
ألف) ثالثين  الشركة  مال  رأس  يبلغ 
مقسمة) وهي  درهم.) ((33.333.33(
إلى ثالثمائة))333))حصة بقيمة مائة)
مكتتب) (، للحصة) درهم  ((133.33(
بالكامل) مدف3عة  (، بالكامل) بها 
عبد) للسيد  بالكامل  ومخصصة 

الحميد الكرماني)،)الشريك ال3حيد.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782132.

114I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ALITOUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH(MAROC
ALITOUT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

م3الي الحسن األول,اقامة سيبام 
بل3ك أ.الطابق الرابع شقة رقم 13 - 

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115831

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALITOUT
غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاول في)

 قل البضائع.
-)االستيراد والتصدير).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
سيبام) األول,اقامة  الحسن  م3الي 
 - 13 بل3ك أ.الطابق الرابع شقة رقم)

43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: السيد عدي  ايت اغرام)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد محمد علي ه3اشمي)):))533 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد عدي  ايت اغرام عن3ا ه)ا))
 RUE AIME PINEL 38233   23

PONT DE CHERUY)فرنسا.
ه3اشمي)) علي  محمد  السيد 
 ESPLANADE DE LA  2 عن3ا ه)ا))
 PINEDE 38393  VILLEFONTAINE

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد عدي  ايت اغرام عن3ا ه)ا))
 RUE AIME PINEL 38233   23

PONT DE CHERUYY)فرنسا
ه3اشمي) علي  محمد  السيد 
 ESPLANADE DE LA  2 عن3ا ه)ا))
 PINEDE 38393  VILLEFONTAINE

فرنسا
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124892.
115I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ESAV PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع م3الي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 
جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 43333، مراكش املغرب
ESAV PRODUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

أمرشيش الطابق الثالث، مكتب رقم 
333 43333 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.64857
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2321 أبريل) (33 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»523.333)درهم«)أي من)»333.333 
عن) درهم«) (823.333« إلى) درهم«)
دي3ن) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124856.
116I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ESAV PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
خفض رأسمال الشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع م3الي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 
جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 43333، مراكش املغرب
ESAV PRODUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

أمرشيش الطابق الثالث، مكتب رقم 

333 43333   مراكش املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.64857

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2321 أبريل) (33 في) املؤرخ 

خفض رأسمال الشركة بمبلغ قدره)

»523.333)درهم«)أي من)»823.333 

عن) درهم«) (333.333« إلى) درهم«)

طريق):)تخفيض عدد))األسهم.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124856.

117I

jilovta sarl

STE OUMAKSI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 STE OUMAKSI TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع بني 

مرين عمارة لعلج - 63333 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37495

 17 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 مارس)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
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عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUMAKSI TRAVAUX
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة و املختلفة.
عن3ان املقر االجتماعي):)شارع بني)
وجدة) (63333 (- لعلج) عمارة  مرين 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: اغناو) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) اغناو  لحسن  السيد 
 63 رقم) اليرم3ك  طريق  النصر  حي 

63333)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) اغناو  لحسن  السيد 
 63 رقم) اليرم3ك  طريق  النصر  حي 

63333)وجدة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)2112.
118I

fiduciaire(elhoumam

سيمو اشرف ترانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(elhoumam
 AV DAKHLA HAY EL MASSIRA
 SOUK SEBT OULED NEMMA
 ، 23550، SOUK(SEBT(OULED

NEMMA MAROC
سيم3 اشرف ترانس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي مركز دار 
ولد زيدوح شارع �شي عالل س3ق 

السبت اوالد النمة  - 23553 س3ق 
السبت اوالد النمة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

سيم3) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

اشرف ترانس.

تح3يل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االم3ال.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

دار ولد زيدوح شارع �شي عالل س3ق)

23553)س3ق) (- ( السبت اوالد النمة)

السبت اوالد النمة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد الكحالوي املدني)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد الكحالوي املدني عن3ا ه)ا))

ج3هرة االطلس الطابق الثاني عمارة)

بني) (23333 بني مالل) ( (61 شقة) (32

مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد الكحالوي املدني عن3ا ه)ا))

ج3هرة االطلس الطابق الثاني عمارة)

بني) (23333 بني مالل) ( (61 شقة) (32

مالل املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بس3ق السبت اوالد النمة))

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (33 بتاريخ)

.163

119I

jilovta sarl

STE LUS ADDOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

STE LUS ADDOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي س3ق 

الفالح الجديد رقم 15 - 63333 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37471

 38 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 مارس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUS ADDOU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العم3مية او املختلفة.
س3ق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 63333  -  15 رقم) الجديد  الفالح 

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (533 ( (: السيد شفيق ادو)

بقيمة)133)درهم للحصة).

533)حصة) ( (: السيد محسن ادو)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

حي) عن3ا ه)ا)) ادو  شفيق  السيد 

 21 رقم) الكلبت3س  طريق  اال دلس 

63333)وجدة املغرب.

عن3ا ه)ا)) ادو  محسن  السيد 

 63333  39 رقم) القيم  ابن  طريق 

وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

حي) عن3ا ه)ا)) ادو  شفيق  السيد 

 21 رقم) الكلبت3س  طريق  اال دلس 

63333)وجدة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)2375.

123I

JBR CONSEILS

COG CONSULTING
إعالن متعدد القرارات

JBR CONSEILS

816شقة رقم 2 الطابق االول تجزئة 

املسار الحي الصناعي مراكش ، 

413333، مراكش املغرب

COG CONSULTING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: شقة 

رقم 3 عمارة ف اقامة باب تاركة 

العزوزية - 43173 مراكش  املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.64445

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2321 ي3 ي3) (32 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)-1)تف3يت حصص:)الذي)

ينص على مايلي:)تم تف3بت)53)حصة))

من طرف السيد هشام حاجي الحامل)

 PB115233 رقم) ال3طنية  للبطاقة 

لصالح السيد عبد هللا بلقائد الحامل)

P243576(للبطاقة ال3طنية رقم

(: جديد) مسير  -2تعين  رقم) قرار 

الذي ينص على مايلي:)تم تعين السيد))

للبطاقة) الحامل  بلقائد  هللا  عبد 

مسيرا)) (P243576 رقم) ال3طنية 

وحيداجديدا.
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-3تغيير الشكل القا 3ني) قرار رقم)
مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)
تح3يل الشكل القا 3ني للشركة من)
شركة دات املستؤولية املحدودة الى)

شركة دات الشريك ال3احد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
درهم)) (13333 ه3) الشركة  راسمال 
 133 بقيمة) ( حصة) (133 ل) مقسم 
عبد) السيد  يمتلكها  للحصة  درهم 

هللا بلقائد
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
ه3) ال3حيد  ( الشركة) مسير  مايلي:)

السيدعبد هللا بلقائد)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)7356.
121I

FIGESEC SARLAU

مخبزة  حلويات ضيعة لوداية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT(N°2 AVENUE

 ENNAKHIL(M›HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH(MAROC

مخبزة  حل3يات ضيعة ل3داية 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي مركز 
ل3داية الجماعة الترابية ل3داية 
مراكش - 43253 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
مخبزة)) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

حل3يات ضيعة ل3داية.
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مخبزة وصنع وبيع الحل3بات.
مركز) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
ل3داية) الترابية  الجماعة  ل3داية 

مراكش)-)43253)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
اللطيف  فقير) عبد  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
اللطيف  فقير) عبد  السيد 
 723 رقم) (2 تجزئة برادي) عن3ا ه)ا))

اسكج3ر))43163)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
اللطيف  فقير) عبد  السيد 
 723 رقم) (2 تجزئة برادي) عن3ا ه)ا))

اسكج3ر))43163)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124935.
122I

L2B CONSULTING

WELLNESS DIAGNOSTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

L2B CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI ,13

 RESIDENCE(LES(ALEPS(APT 3, 1
 ER(ETG ، 20330، CASABLANCA

MAROC
WELLNESS DIAGNOSTIC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

أحمد املجاطي، إقامة األلب، شقة 
3، الطابق األول - 23333 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
492487

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 يناير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WELLNESS DIAGNOSTIC
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتصدير وتجارة وبيع وت3زيع بالتجزئة)
املنتجات) لجميع  الجملة  شبه  أو 

وامل3اد الطبية.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
شقة) إقامة األلب،) أحمد املجاطي،)
الدار) (23333 (- األول) الطابق  (،3

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (533 ( (: ( السيد رضا وز 3)

بقيمة)133)درهم للحصة).
533)حصة) ( (: ( السيد طارق وز 3)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
 39 عن3ا ه)ا)) ( السيد رضا وز 3)
ط) أ  درج  شرازي  اسحاق  اب3  ز قة 
الدار) ( (23333 ( املعاريف) (21 32)ش)

البيضاء)املغرب.
السيد طارق وز 3))عن3ا ه)ا))ممر)
 1 ش) (1 اقامة سكينة ط) م3 طاني 
الدار البيضاء) ( (23393 ( فال فل3ري)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
 39 عن3ا ه)ا)) ( السيد رضا وز 3)
ط) أ  درج  شرازي  اسحاق  اب3  ز قة 
الدار) ( (23333 ( املعاريف) (21 32)ش)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2321)تحت رقم)768329.

123I

CABINET KHACHIM

AJNS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT(MABROUKA(BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

AJNS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم35 

بئرالرامي الشرقية - 14333 

القنيطرة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.44113

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2321 ماي) (25 في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  (AJNS حل)

 133.333 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان  درهم 

 14333 (- بئرالرامي الشرقية) رقم35)

إل خفاض) املغرب  تيجة  القنيطرة 

نشاط الشركة.

و عين:

و) جابري  ( خ3لة) ( السيد)ة))

القدس)) تجزئة  رقم83) عن3ا ه)ا))

القنيطرة) (14333 بئرالرامي الشرقية)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي رقم35  (2319 دجنبر) (23 بتاريخ)

بئرالرامي الشرقية)-)14333)القنيطرة)

املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

دجنبر)2319)تحت رقم)3631.

124I
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L2B CONSULTING

KOOKIE TEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

L2B CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI ,13

 RESIDENCE(LES(ALEPS(APT 3, 1
 ER(ETG ، 20330، CASABLANCA

MAROC
KOOKIE TEX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 46 ، شارع 
الزرقط3ني ، الطابق الثاني ، شقة 
رقم 6  - 23563  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

494527
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KOOKIE TEX
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وبيع،)استيراد وتصدير بشبه الجملة)
والتقسيط لجميع أصناف املالبس،)
رعاية) وأدوات  (، واإلكسس3ارات)
(، واألحذية) (، والكتب) (، األطفال)
وصنع املالبس وتطريزها) والحقائب،)
وأدوات) اإلكسس3ارات  وصنع 
املقاس) حسب  األطفال  رعاية 
املالبس) وطباعة  النماذج  من  أو 
حسب الطلب االستشارة في اختيار)
والخياطة،) والقص،) القماش،)
وتجميع) قص  التعديالت؛) وكذلك 
قطع القماش البتكار  م3ذج حصري)
إنشاء) واألطفال،) والرجال  للنساء)
املنشآت) جميع  وتشغيل  وتركيب 
وإنشاء) تصميم  الصناعية للغزل؛)
والرس3م) والنص3ص  الكتب  وإ تاج 

املرئية؛.

(، (46 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(، الثاني) الطابق  (، شارع الزرقط3ني)

شقة رقم)6  - 23563))الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة منية ربيحة)):))453)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيدة د يا ربيحة)):))453)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 133 ( (: ( الخميري) أمينة  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ( ربيحة) منية  السيدة 
زينيث بارك الثالث،) الدار البيضاء،)

عمارة أجات)ETG 1 1)شقه)5،)أوالد)

  27182 الن3اصر) ب3سك3رة،) صالح،)

الدار البيضاء)املغرب.

عن3ا ه)ا)) ( ربيحة) د يا  السيدة 
زينيث بارك الثالث،) الدار البيضاء،)

عمارة أجات)ETG 1 1)شقه)5،)أوالد)

  27182 الن3اصر) ب3سك3رة،) صالح،)

الدار البيضاء)املغرب.

السيدة أمينة الخميري))عن3ا ه)ا))
زينيث بارك الثالث،) الدار البيضاء،)

عمارة أجات)ETG 1 1)شقه)5،)أوالد)

  27182 الن3اصر) ب3سك3رة،) صالح،)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ( ربيحة) منية  السيدة 
زينيث بارك الثالث،) الدار البيضاء،)

عمارة أجات)ETG 1 1)شقه)5،)أوالد)

  27182 الن3اصر) ب3سك3رة،) صالح،)

الدار البيضاء)املغرب

عن3ا ه)ا)) ( ربيحة) د يا  السيدة 
زينيث بارك الثالث،) الدار البيضاء،)

عمارة أجات)ETG 1 1)شقه)5،)أوالد)

  27182 الن3اصر) ب3سك3رة،) صالح،)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2321)تحت رقم)773369.

125I

L2B CONSULTING

DETAILING MASTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

L2B CONSULTING

 RUE AHMED EL MAJJATI ,13

 RESIDENCE(LES(ALEPS(APT 3, 1

 ER(ETG ، 20330، CASABLANCA

MAROC

DETAILING MASTER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األر�شي، 52 شارع 197،املجم3عة 

أ ،ال3لفة - 23223  الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

494629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DETAILING MASTER

تجديد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تنظيف) السيارات؛) وتزيين  وتلميع 

وخدمات) السيارات؛الطالء) وغسل 

والتصدير) االستيراد  السيارات؛)

والبيع بالتجزئة وشبه الجملة لقطع)

غيار السيارات ومعداتها وملحقاتها.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

197،املجم3عة) شارع) (52 األر�شي،)

البيضاء) الدار  ( (23223 (- ،ال3لفة) أ)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: الكتيري) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) الكتيري  أحمد  السيد 

ج3لف سيتي إم)78)،)شقة)34)املدينة)

الن3اصر) (، ب3سك3رة) (، الخضراء)

27182)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) الكتيري  أحمد  السيد 

ج3لف سيتي إم)78)،)شقة)34)املدينة)

الن3اصر) (، ب3سك3رة) (، الخضراء)

27182))الدار البيضاء)املغرب

عن3ا ه)ا)) شهاب  حمزة  السيد 
(، ط) مجم3عة  (16 رقم) (96 شارع)

ال3لفة)23223)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2321)تحت رقم)773244.

126I

L2B CONSULTING

DCR ALANAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

L2B CONSULTING

 RUE AHMED EL MAJJATI ,13

 RESIDENCE(LES(ALEPS(APT 3, 1

 ER(ETG ، 20330، CASABLANCA

MAROC

DCR ALANAKA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 

18 ، زاوية 16 ، ب3جدور - 23513 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

494525
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 DCR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ALANAKA

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و بيع املج3هرات بالتقسيط و شبه)

الجملة.

23)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)

 23513 (- ب3جدور) (، (16 زاوية) (، (18

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: املسه3دي) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 ( (: الكتيري) السيد  جيب 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد أحمد املسه3دي عن3ا ه)ا))

فم اودي املركز فم اودي)23336)بني)

مالل املغرب.

عن3ا ه)ا)) الكتيري  السيد  جيب 

(،(2 19،)شارع محمد عبده ب طابق)

البيضاء) الدار  ( (23343 النخيل) حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد أحمد املسه3دي عن3ا ه)ا))

فم اودي املركز فم اودي)23336)بني)

مالل املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2321)تحت رقم)773373.

127I

L2B CONSULTING

HAPPY CLOSET MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

L2B CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI ,13

 RESIDENCE(LES(ALEPS(APT 3, 1
 ER(ETG ، 20330، CASABLANCA

MAROC
HAPPY CLOSET MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 46 ، 

شارع الزرقط3ني ، الطابق الثاني ، 
شقة رقم 6 - 23563 الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

533493
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 HAPPY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CLOSET MAROC
الدعاية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، املتخصصة) لإلعال ات  والترويج 
وساطة) خدمة  وأي  والبيع  الشراء)
للخدمات) مباشرة  غير  أو  مباشرة 
والت3اصل) أي  3ع  من  واملنتجات 
وإدارة التجارة اإللكترو ية من جميع)
املنتجات شبه املصنعة أو املصنعة،)
فئات) من  مستعملة  أو  جديدة 

مختلفة.
(، (46 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
(، الثاني) الطابق  (، شارع الزرقط3ني)
الدار البيضاء)) (23563 -  6 شقة رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
((: سفياني) ودغيري  ك3ثر  السيدة 

133)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
سفياني) ودغيري  ك3ثر  السيدة 
عبده) محمد  شارع  (2 عن3ا ه)ا))
حي النخيل بالدار البيضاء) (33 شقة)

23343))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
سفياني) ودغيري  سهيل  ( السيد)
عبده) محمد  شارع  (2 عن3ا ه)ا))
حي النخيل بالدار البيضاء) (33 شقة)

23343))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)778888.
128I

L2B CONSULTING

 TRADING MOROCCO
AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

L2B CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI ,13

 RESIDENCE(LES(ALEPS(APT 3, 1
 ER(ETG ، 20330، CASABLANCA

MAROC
 TRADING MOROCCO AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 46، شارع 
الزرقط3ني، شقة 6، الطابق الثاني - 

23333 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536135
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRADING MOROCCO AFRICA

تس3يق،) (: بإيجاز) غرض الشركة 

بالتجزئة أو شبه) وت3زيع  بيع وشراء)

املنتجات) أ 3اع  لجميع  الجملة 

بكافة) الغذائية  وامل3اد  الزراعية 

و جميع العمليات املتعلقة) أ 3اعها؛)

ومعالجة) وجمع  وتصدير  باستيراد 

وتعبئة وتس3يق املنتجات واملك3 ات)

وإ تاج) املضافة  وامل3اد  الغذائية 

األغذية الزراعية ومعدات تس3يقها.

عن3ان املقر االجتماعي):)46،)شارع)

الزرقط3ني،)شقة)6،)الطابق الثاني)-)

23333)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 233 ( (: ( السيدة جميلة بلعباس)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 233 ( (: ( السيد عبد الجبار شفيل)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد ج3اد شفيل)):))233)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 233 ( (: ( شفيل) أسامة  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد عبد الحميد شفيل)):))233 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة جميلة بلعباس))عن3ا ه)ا))
ك3تيي) حسين  طه  ز قة  (131 رقم)

البيضاء) الدار  ( (23363 البيضاء)

املغرب.

شفيل)) الجبار  عبد  السيد 
ز قة طه حسين) (131 رقم) عن3ا ه)ا))

ك3تيي البيضاء)23363))الدار البيضاء)

املغرب.
السيد ج3اد شفيل))عن3ا ه)ا))رقم)
131)ز قة طه حسين ك3تيي البيضاء)

23363))الدار البيضاء)املغرب.

عن3ا ه)ا)) ( أسامة شفيل) السيد 
ك3تيي) حسين  طه  ز قة  (131 رقم)

البيضاء) الدار  ( (23363 البيضاء)

املغرب.
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شفيل)) الحميد  عبد  السيد 
ز قة طه حسين) (131 رقم) عن3ا ه)ا))
ك3تيي البيضاء)23363)الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
شفيل)) الحميد  عبد  السيد 
ز قة طه حسين) (131 رقم) عن3ا ه)ا))
ك3تيي البيضاء)23363))الدار البيضاء)

املغرب
السيد ج3اد شفيل))عن3ا ه)ا))رقم)
131)ز قة طه حسين ك3تيي البيضاء)

23363))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)21333.
129I

ETS COMPTA HOUSE

 TIME OF BRILLIANT
BROAST COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

 TIME OF BRILLIANT BROAST
COMPANY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ايت م3�شى 
ايت لحسن اسعيد م3حى احم3 زياني 

خنيفرة - 54333 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TIME OF BRILLIANT BROAST

.COMPANY
مطعم- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االقامة-تنظيم الحفالت.
ايت) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
م3حى) اسعيد  لحسن  ايت  م3�شى 
احم3 زياني خنيفرة)-)54333)خنيفرة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: امادي فاطمة) السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
امادي فاطمة عن3ا ه)ا)) السيدة 
حي اساكا خنيفرة) (97 رقمم) (3 ز قة)

54333)خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
امادي فاطمة عن3ا ه)ا)) السيدة 
حي اساكا خنيفرة) (97 رقمم) (3 ز قة)

54333)خنيفرة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2321)تحت رقم)231.
133I

CABINET KHACHIM

DALIA INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT(MABROUKA(BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
DALIA INFO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم 8 

مسجد إمام مالك املغرب العربي أ2 
- 14333 القنيطرة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28723

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2321 ي3 ي3) (31 املؤرخ في)

DALIA INFO)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك ال3حيد مبلغ)
وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)

8)مسجد إمام) مقرها اإلجتماعي رقم)

 14333  - أ2  العربي  املغرب  مالك 

القنيطرة املغرب  تيجة لعجز نشاط)

الشركة.

و عين:

السيد)ة)))الحسين))عبد الل3ي و)
الطابق األول) (1364 بقعة) عن3ا ه)ا))

14333)القنيطرة) بئرالرامي الجن3بية)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 8 وفي رقم) (2318 ي3لي3ز) (23 بتاريخ)

مسجد إمام مالك املغرب العربي أ2 

- 14333)القنيطرة املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

غشت)2318)تحت رقم)2512.

131I

ETS COMPTA HOUSE

PARA HOPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

PARA HOPITAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة عبد 

الالوي رقم 1 طريق مكناس خنيفرة  

- 54333 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HOPITAL

غرض الشركة بإيجاز):)تاجر اجهزة)

صيدال ية) مستحضرات  و  طبية 

-مستحضرات) صيدال ية) شبه  و 

التجميل-مكمالت غذائية-املفاوضة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

مكناس) طريق  (1 رقم) الالوي  عبد 

خنيفرة))-)54333)خنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 123.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.233 ( (: ال3هابي محمد) السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) محمد  ال3هابي  السيد 

 54333 خنيفرة) امللكي  الجيش  حي 

خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) محمد  ال3هابي  السيد 

 54333 خنيفرة) امللكي  الجيش  حي 

خنيفرة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

37)ي3 ي3) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2321)تحت رقم)223.

132I



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13420

jilovta sarl

 STE AHJAOUI TRAV
NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 STE AHJAOUI TRAV NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي احياء 

الشرق و الت3زاني رقم 29  - 63333 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37535

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AHJAOUI TRAV NEGOCE
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة و املختلفة.
احياء) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 63333 -  29 الشرق و الت3زاني رقم)

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 533.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الرحيم) عبد  احجاو  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (5.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
الرحيم) عبد  احجاو  السيد 

تجزئة) الع3 ية  طريق  عن3ا ه)ا))
ضديار الشرق رقم)29 63333)وجدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الرحيم) عبد  احجاو  السيد 
تجزئة) الع3 ية  طريق  عن3ا ه)ا))
ضديار الشرق رقم)29 63333)وجدة)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)2124.
133I

FLASH ECONOMIE

بريكوما هول دينك
إعالن متعدد القرارات

بريك3ما ه3ل دينك
شركة مساهمة

رأسمالها 30.000.000،00 درهم
املقر اإلجتماعي ، زاوية طريق الرباط 

و محج احمد جمال الدرة عين 
السبع   بالدار البيضاء.

                         RC(n° 165553/ IF. n° 1033476
بمقت�شى قرار املساهمين للشركة)
املسماة بريك3ما ه3ل دينك املنعقد)

بالبيضاء)بتاريخ)23)ماي)2321 
فقد قرر:

-1))))))إلنشاء)عالمة تجارية تحت)
 »BRICOMA MARKET«(:اسم

التجاري) السجل  إلى  وإضافتها 
للشركة.

تم اإليداع القا 3ني بكتابة) ( ( ( (2-
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم)) تحت  ي3 ي23213) (3 البيضاء)

. 783993
قصد النشر و اإلعالن)))))

134I

FLASH ECONOMIE

 GRAND VICTORIA
SCHOOL PRIVE

شركة املساهمة
تغيير تسمية الشركة

 GRAND VICTORIA SCHOOL
PRIVE

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 1.000.000،00 درهم

املقر اإلجتماعي ، 355 شارع 

محمد الخامس الطابق العاشر 

الدارالبيضاء

 RC. n° 454.883 / IF. n°

 42713839

1))))بمقت�شى محضر الجمع العام)

الغير العادي)))املنعقد بتاريخ)17)ماي)

2321))،)تقرر))مايلي):

الذي) الشركة  تغيير اسم  ( ( ( ( (Ø

 G .S JULES FERRY« أصبح)

  »  BOUSKOURA  PRIVE- SARL

ع3ض

 GRAND VICTORIA  ««

» SCHOOL PRIVE -SAR
Ø)))تغيير البند رقم)2)من القا 3ن)

األسا�شي للشركة.

تم اإليداع القا 3ني بكتابة) ( ( ( ( ((2

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)3)ي3 ي3)2321))تحت)
رقم)783991.

قصد النشر و اإلعالن

135I

FLASH ECONOMIE

 CENTRALE AFRICAINE
D’ACHAT ET LOGISTIQUE

إعالن متعدد القرارات

 CENTRALE AFRICAINE

D’ACHAT ET LOGISTIQUE

» PAR(ABREVIATION » C2AL

محدودة املسؤولية ذات شريك 

وحيد
رأسمالها:5.333.333.33 درهم

املقر اإلجتماعي ، زاوية طريق الرباط 

و محج احمد جمال الدرة عين 

السبع بالدار البيضاء

 RC 443.651 / IF 37668437

-1)بمقت�شى قرار الشريك ال3حيد)

  2321 ماي) (23 ( بتاريخ) املنعقد 

للشركة تقرر ما يلي):

تغيير اسم الشركة الذي أصبح) (

FONCIERE TOUBKAL)ع3ض

 CENTRALE AFRICAINE«
 D’ACHAT ET LOGISTIQUE par

  abréviation  » C2AL
·)تغيير غرض الشركة الذي أصبح)

كالتالي).
الغرض:))

وإدارة) وبيع  اإليجار  االستح3اذ 
جميع العقارات لالستخدام التجاري)

أو غيره.
إنشاء)واستغالل األص3ل العقارية)

من أي  3ع،)OPCI)أو غيرها.
والتأجير) والتملك  اإلنشاء)
إدارة) على  االستح3اذ  والت3ظيف 
الت3ظيف لجميع العقارات التجارية)

واالستح3اذ على اإليجار.
v)))تركيب وتشغيل جميع املنشآت)
واالوراش) واملصانع  والشركات 

املتعلقة ببعضها،أو))))
غيرها من األنشطة املحددة.

جميع املنتجات واألدوات) شراء) ( (
وامل3اد في الس3ق املحلي واالستيراد،)
وكذلك جميع امل3اد واملعدات املفيدة)

أو الضرورية لنشاطها.
وبصفة عامة كل األنشطة املالية،)
و) العقارية  الصناعية,) (, التجارية)
غير) أو  مباشرة  املرتبطة  املنق3لة 

مباشرة بالغرض االجتماعي
من) (3- و) (2 رقم) البند  تغيير  (·

القا 3ن األسا�شى.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم  ( (2-
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
  2321 ي3 ي3) (37 ( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)781573
قصد النشر و اإلعالن
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FLASH ECONOMIE

ABHOUN›S CORPORATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ABHOUN›S CORPORATE



13421 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقط3ني الطابق 2 الشقة 6  - 

23333 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
492415

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 يناير) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABHOUN’S CORPORATE
ال3ساطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

في الشؤون الدولية وال3طنية
والتصدير) واالستيراد  التجارة 
وتس3يق) والت3زيع  والبيع  والشراء)
الجملة والتجزئة والسمسرة وتعبئة)
في) جميع املعدات واملنتجات وامل3اد 

جميع امل3اد.
األحداث)،)تنظيم أي حدث منهي أو)
عام أو خاص أو ترابطي مثل العروض)
واألحزاب) امل3سيقية  والحفالت 
؛) واملؤتمرات) والندوات  واملؤتمرات 
البصري) السمعي  واإلدراك  اإل تاج 

والفني والثقافي)؛)...
)تأجير سيارات بدون سائق

براأت) جميع  ومنح  استخدام  (
التجارية) والعالمات  االختراع 

والتراخيص
مشاركة الشركة بجميع ال3سائل)
(، مباشر) غير  أو  مباشر  بشكل  (،
تك3ن) قد  التي  العمليات  جميع  في 
أو) أو مساهمتها  بم3ض3عها  مرتبطة 
اكتتابها أو شرائها لألوراق املالية أو)
حق3قها أو اال دماج أو التحالف أو)
من) ذلك  غير  أو  باملشاركة  االرتباط 
(، اإليجار) (، االستح3اذ) أو  اإلنشاء)
السعر في إدارة عق3د اإليجار لجميع)

أو  قل) تشغيل  أو  اقتناء) ؛) األم3ال)
االختراع) وبراأت  العمليات  جميع 
املتعلقة باألنشطة وجميع العمليات)
أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
املنق3لة) غير  أو  املنق3لة  أو  املد ية 
الحريات) مقابل  مباشر  بشكل  (،
إلى جميع األشياء) أو  املذك3رة أعاله 

املماثلة أو ذات الصلة).
املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 
واملالية) والصناعية  التجارية 
بشكل) املتعلقة  والعقارية  واملنق3لة 
مباشر أو غير مباشر باألشياء)املذك3رة)
لصالح) تك3ن  أن  يحتمل  التي  أو  (،

تحقيقها وتط3يرها..
46)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
 -   6 الشقة) (2 الطابق) الزرقط3ني 

23333)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
زره3ن) الرحيم  عبد  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
زره3ن) الرحيم  عبد  السيد 
 83333 ( عن3ا ه)ا)))حي املركز تال3ين)

تارودا ت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
زره3ن) الرحيم  عبد  السيد 
 83333 حي املركز تال3ين) ( عن3ا ه)ا))

تارودا ت املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2321)تحت رقم)492415.
137I

jilovta sarl

STE CHELQI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
STE CHELQI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 18 طريق 
ب5 حي محر�شي  - 63333 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37481
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHELQI TRANS
:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع للغير.
عن3ان املقر االجتماعي):)18)طريق)
وجدة) (63333 (- ( محر�شي) حي  ب5)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: رمضان) شلقي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد شلقي الهبري):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) رمضان  شلقي  السيد 
 18 رقم) (5 ب) طريق  (1 االمل) حي 

63333)وجدة املغرب.
السيد شلقي الهبري عن3ا ه)ا))حي)
ملحر�شي))طريق ب)5)رقم)18 63333 

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد شلقي الهبري عن3ا ه)ا))حي)
ملحر�شي))طريق ب)5)رقم)18 63333 

وجدة املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)2393.

138I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE SUD AGRO

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE SUD AGRO

DISTRIBUTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي قصر والد 

شاكر اوف3س الراشيدية - 52333 

الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE SUD AGRO  :

. DISTRIBUTION

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب الغير).

عن3ان املقر االجتماعي):)قصر والد)

 52333 (- الراشيدية) اوف3س  شاكر 

الراشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) لحسن  احدا  السيد 

الراشيدية) شاكر  والد  ( اغف) قصر 

52333)الراشيدية املغرب.

عن3ا ه)ا)) احدا  ابراهيم  السيد 

الراشيدية) شاكر  والد  ( اغف) قصر 

52333)الراشيدية املغرب.

رقم) عن3ا ه)ا)) احدا  علي  السيد 

 33 ز قة فارس3في وسام الشقة) (38

الدارالبيضاء) (23333 الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) لحسن  احدا  السيد 

الراشيدية) شاكر  والد  ( اغف) قصر 

52333)الراشيدية املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالرشيدية)

رقم)-.

139I

malartci

SOCIETE RIF AVR SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
ت3سيع نشاط الشركة)

malartci

 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

  SOCIETE RIF AVR SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها االجتماعي حي االمل 

شارع ابي العالء ز قة 13 رقم 113-

112 بني مالل حي االمل شارع ابي 

العالء ز قة 13 رقم 113-112 بني 

مالل 23333 بني مالل املغرب .

ت3سيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2389

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)35)ماي)2321)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
تاجر األغذية العامة)

س3ق ممتاز.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)37)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)636.
143I

FIDASSURCO

ثرم جاد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C  SAKAN(AKARI
 IMM 95 1ER(ETAGE(APPT 17 ،
40000، MARRAKECH(MAROC

ثرم جاد شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد)في 

ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي محاميد 9 
رقم 195 مراكش - 43333 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.73253

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2319 أكت3بر) (38 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
)مبلغ) ذات الشريك ال3حيد ثرم جاد)
وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي محاميد)9)رقم)195 
املغرب) مراكش  (43333 (- مراكش)
التجاري) النشاط  :) قص  ل)  تيجة 

بسبب جائحة ك3رو ا).
و حدد مقر التصفية ب محاميد)9 
43333)مراكش) (- ( 195)مراكش) رقم)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة))م3الي حفيظ))بيرجي))و)
محاميد) أسكج3رإقامة  عن3ا ه)ا))
43333)مراكش) 195)مراكش) 9)رقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
24)أكت3بر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2319)تحت رقم)139323.
141I

OUR EXPERT

DERATUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
DERATUM  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
 AV وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 ABDELKRIM EL KHATTABI RUE
 HASSAN BEN M’BAREK RES

 EL(KHATTABIA(IMM(B 1er(ETG
 N°3, MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
112375

 38 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DERATUM
بإيجاز) الشركة  غرض 
 DERATISATION  :
 D E S I N S E C T I S A T I O N

.DESINFECTION NETTOYAGE
 AV (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 ABDELKRIM EL KHATTABI RUE

 HASSAN BEN M’BAREK RES

 EL KHATTABIA IMM B 1er ETG

 N°3,( MARRAKECH( -( 40000

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حدو حسن):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) حسن  حدو  السيد 

شارع املقاومة مراكش) (2 املرس رقم)

43333)مراكش اسبا يا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) حسن  حدو  السيد 

شارع املقاومة مراكش) (2 املرس رقم)

43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)121665.

142I

FIDASSURCO

ثرم جاد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

FIDASSURCO

 MASSIRA 1 C  SAKAN(AKARI

 IMM 95 1ER(ETAGE(APPT 17 ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ثرم جاد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : محاميد 

9 رقم 195 مراكش محاميد 9 

رقم 195 مراكش 43333 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.73253
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بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2319 دجنبر) (19 في) املؤرخ 
ثرم جاد شركة ذات مسؤولية) حل 
محدودة ذات الشريك ال3حيد مبلغ)
وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي محاميد)9)رقم)195 
195)مراكش) 9)رقم) مراكش محاميد)
43333)مراكش املغرب  تيجة لنقص)
جائحة) بسبب  التجاري  النشاط 

ك3رو ا).
و عين:

بيرجي و) ( السيد)ة))م3الي حفيظ)
محاميد) إقامة  أسكج3ر  عن3ا ه)ا))
43333)مراكش) 195)مراكش) 9)رقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
2319)وفي محاميد) 19)دجنبر) بتاريخ)
9)رقم)195)مراكش)-)43333)مراكش)

املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
يناير) (14 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2323)تحت رقم)111252.
143I

ILIAS BOUJIDA

L.M TAZA SAMIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ILIAS BOUJIDA
 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA(TAZA، 35000، TAZA
MAROC

L.M TAZA SAMIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي الشقة 

الكائنة بالطابق األول من املنزل رقم 
131 القدس 2 املجم3عة 1 تازة - 

35333  تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6349

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 L.M (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAZA SAMIA
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة،التم3يل و التنظيف.
الشقة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الكائنة بالطابق األول من املنزل رقم)
(- تازة) (1 املجم3عة) (2 القدس) (131

35333))تازة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: عالم) سامية  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) عالم  سامية  السيدة 
  35333  1 املجم3عة) (2 القدس) (131

تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) عالم  سامية  السيدة 
 35333  1 املجم3عة) (2 القدس) (131

تازة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)313.
144I

EL MARSA CONSEIL

SAHARA SOLUFINANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
(، البعت) شارع  القدس  حي 

73333،)العي3ن املغرب
SAHARA SOLUFINANCE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع مكة 
ز قة ما 3يل ديفايا رقم 43 الطابق 

الثاني العي3ن - 73333 العي3ن 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SAHARA SOLUFINANCE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Intermédiation en opération de

 Présentation de conseil  crédit

 et(accompagnement(auprès(des

 particuliers,( des( entreprises,

 des collectivités et autres

..organismes(publics(ou(privés

عن3ان املقر االجتماعي):)شارع مكة)
الطابق) (43 ز قة ما 3يل ديفايا رقم)
العي3ن) (73333 (- العي3ن) الثاني 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ب3رقية) هالة  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ب3رقية  هالة  السيدة 
امل3ظفين) حي  (39 رقم) (457 ز قة)

اكادير)83333)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ب3رقية  هالة  السيدة 

امل3ظفين) حي  (39 رقم) (457 ز قة)

اكادير)83333)اكادير املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1792/21.

145I

CAGEC

ESPACE COSMETIC  
إعالن متعدد القرارات

CAGEC

 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

  ESPACE COSMETIC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: الحي 

الصناعي عكاشة عين السبع 13 

شارع الح3زة - - الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.81393

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2321 ماي) (33 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اصباس) من  الشركة  تسمية  تغيير 

إلى للب3رط3ار اصباس) ( ( ( ك3سميتيك)

ك3سميتيك

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

من القا 3ن) ( تعديل الفصل2) مايلي:)

االسا�شي للشركة

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)783519.

146I
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AGADIR FISC

W.ZDF LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

AGADIR FISC

 BLOC(C(N°215 CITE(ASSAKA

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

W.ZDF LOGISTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار 

تاكاديرت الدراركة اكادير - 83333 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

46647

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 W.ZDF(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LOGISTIQUE

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب) للبضائع  والدولي  املحلي 

الغير.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 83333 (- اكادير) الدراركة  تاكاديرت 

اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد بن م3�شى محمد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد بن م3�شى محمد عن3ا ه)ا))
اكادير) الدراركة  تاكاديرت  دوار 

83333)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد بن م3�شى محمد عن3ا ه)ا))
اكادير) الدراركة  تاكاديرت  دوار 

83333)اكادير املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
مارس) (18 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2321)تحت رقم)98782.

147I

transparence(fiscale

 FRIGO SIDI-HAMZA 
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

transparence(fiscale
 bis(av(med(slaoui ، 30000، 38

fes maroc
  FRIGO SIDI-HAMZA MAROC 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي الجماعة 
القروية سيدي خيار كلم 23 طريق 
فاس الجماعة القروية سيدي خيار 
كلم 23 طريق فاس 31333 صفرو 

املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3231

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 ماي) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف3يت السيد))ة))امحمد حمزاوي)
حصة اجتماعية من أصل) (52.333
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (52.333
ماي) (24 بتاريخ) التم3 ية  امل3لى  عبد 

.2321
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ماي) (24 بتاريخ) ( بصفرو) االبتدائية 

2321)تحت رقم)395.
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FOUZMEDIA

BEAZMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BEAZMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

م3الي عبدالعزيز شارع م3الي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14333 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

82857
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEAZMO
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 قل األشخاص.
 59 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
شارع) عبدالعزيز  م3الي  اقامة 
 14333  -  4 م3الي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد بعاني بن عي�شى))))عن3ا ه)ا))
حي املنزه رقم)393  14333)القنيطرة)

املغرب.
السيد مسع3دي محمد عن3ا ه)ا))
الرامي) بير  (3 الطابق) (831 البقعة)

جن3ب)14333)القنيطرة املغرب.
عن3ا ه)ا)) عزيز  السيد ساجيدي 
(-- دوار بني االحم كندر سيدي خيار)

صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد بعاني بن عي�شى))))عن3ا ه)ا))

حي املنزه رقم)393  14333)القنيطرة)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)33)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)-.
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ائتما ية جيت ش.م.م

اطلس كاديس ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ائتما ية جيت ش.م.م

4 ز قة ام الربيع جيليز مراكش. 4 

 RUE(OUM(ERRABIAA(GUELIZ،

40000، MARRAKECH-

MENARA املغرب

اطلس كاديس ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي طريق باب 

 RUE 4 .الخميس املدينة مراكش

 OUM(ERRABIAA(GUELIZ 40000

مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.88947

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2321 ماي) (19 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من) أي  درهم«) (1.133.333«

 1.233.333« إلى) درهم«) (133.333«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع دي3ن الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)6678.

153I



13425 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

CAGEC

 SOCIETE CHERIFIENNE DES
SELS - S.C.S

إعالن متعدد القرارات

CAGEC
 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE CHERIFIENNE
DES(SELS - S.C.S »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: 25 ز قة 
إميل بريني - - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.145281
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 يناير) (38 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:))
مدة صالحية التف3يض) تأكيد إ تهاء)
ت3لي) و  اإلداري  املجلس  ألعضاء)
التي) األعمال  جميع  على  املسؤولية 

قام3ا بها منذ إ تهاء)واليتهم إلى اآلن
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ال3طني) املكتب  تجديد والية مديري 
ممثلة) املعادن  و  للهيدروكارب3 ات 
بن) ا  أمينة  السيدة  العام  بمديره 
والسيد عبد هللا متقي ملدة) خضراء)

6)سن3ات
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
عراقي) ي3سف  السيد  والية  تجديد 

ملدة)6)سن3ات
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
ممثل)) (world audit ( مكتب) تعيين 
بالسيد عبد السالم براهمي كمدقق)
عام) إلى  ( السابقة) للسن3ات  قا 3ني 

2323
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
الحل املبكر للشركة يرجع إلى حقيقة)
أن صافي وضع الشركة قد ا خفض)

إلى أقل من ربع رأس مال الشركة
على) ينص  الذي  (:6 رقم) قرار 
و) (CAGEC SARL ( ( ( تعيين) مايلي:)

. WHITAUDIT

على) ينص  الذي  (:7 رقم) قرار 
مقر التصفية بكاجيك) انشاء) مايلي:)
شارع) (138 ش.ذ.م.م بالدار البيضاء)

رحال بن احمد))الطابق االول رقم)3
قرار رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
عمل) ملتابعة  خاصة  لجنة  تعيين 
السيد حيمد) (- املصفي وتتك3ن من:)
(- الرو دة) بهاء) السيدة  (- العبدوني)

السيدة وردة  جاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
أعضاء) ( صالحيات) تمديد  مايلي:)

املجلس اإلداري
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782339.
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IMP SAHARA

 STE AYOUB INASS
AGRICULTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي م3الي رشيد بل3ك 14 رقم 1 
مكرر العي3ن، 73333، العي3ن 

املغرب
 STE AYOUB INASS

AGRICULTURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي مدينة 

ال3حدة بل3ك G رقم 551  - 71333 
ب3جدور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36967

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AYOUB INASS AGRICULTURE

غرض الشركة بإيجاز):)-التس3يق)

املباشر وغير املباشر واستغالل كافة)

املنتجات الزراعية.

-إدارة وتشغيل املزارع الزراعية)،

والتصدير) واالستيراد  -التجارة 

الخضار) الزراعية:) واملنتجات 

الطازجة) واملنتجات  والف3اكه 

واألغذية) والغذائية  والغذائية 

الزراعية)،

-النقل ال3طني والدولي للمنتجات)

والف3اكه) الخضروات  الزراعية:)

واألغذية) والغذائية  والطازجة 

واملنتجات الغذائية الزراعية)،

-تربية امل3ا�شي وأنشطة الدواجن)

األنشطة) وجميع  البستنة  وتس3يق 

املتعلقة بالزراعة

تجارة وتركيب اآلالت واملعدات) (-

الزراعية)،.

مدينة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 71333 -  551 G)رقم) ال3حدة بل3ك)

ب3جدور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: حسيدو) اي3ب  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) حسيدو  اي3ب  السيد 

الخميسات) ز قة  ال3حدة  تجزئة 

71333)ب3جدور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) حسيدو  اي3ب  السيد 

الخميسات) ز قة  ال3حدة  تجزئة 

71333)ب3جدور املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1779/2321.
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PRO-ACCOUNTING

E-BAYTI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRO-ACCOUNTING

83 شارع م3الي سليمان عين السبع 

، 23593، الدار البيضاء املغرب

E-BAYTI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 64 ز قة 

عبدهللا املدي3ني الطابق األول 

الشقة رقم 2 - 23393 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

534833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.E-BAYTI

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(- الترصيص) (- الكهربائية) التركيبات 

التدفئة)-)النجارة)-)الديك3ر)-)تركيب)

شبكات االتصال املنزلية.

ز قة) (64 (: عن3ان املقر االجتماعي)

عبدهللا املدي3ني الطابق األول الشقة)

رقم)2 - 23393)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13426

((: شريف) أحمد  حمدوني  السيد 
633)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
 433 ( (: محمد) ب3شحمة  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
شريف) أحمد  حمدوني  السيد 
 14 رقم) (2 ز قة) (1 أ دلس) عن3ا ه)ا))
الدارالبيضاء) (23473 املدن) بين 

املغرب.
السيد ب3شحمة محمد عن3ا ه)ا))
32 43833)قلعة) 1)رقم) تجزئة الن3ر)

السراغنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد حمدوني هشام عن3ا ه)ا))
بين املدن) (14 رقم) (2 ز قة) (1 أ دلس)

23473)الدارالبيضاء)املغرب
السيد ب3شحمة محمد عن3ا ه)ا))
32 43833)قلعة) 1)رقم) تجزئة الن3ر)

السراغنة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)19919.
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2S COMPTE

PRO PASTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

PRO PASTA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 715 
تجزئة الفتح الطابق السفلي - 

25333 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 PRO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PASTA
غرض الشركة بإيجاز):):)مقاول في)

االشغال املختلفة.
 715 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
(- السفلي) الطابق  الفتح  تجزئة 

25333)خريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ابصيلة) هشام  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ابصيلة  هشام  السيد 
 35333 دوار عبد الخالقين الك3زات)

تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ابصيلة  هشام  السيد 
 35333 دوار عبد الخالقين الك3زات)

تازة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
37)ي3 ي3) االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)

2321)تحت رقم)284.
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SAISS BUSINESS MANAGEMENT

SOCIETE CTS SAISS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE(IBTISSAM(RUE
 MARMOUCHA(ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
   SOCIETE CTS SAISS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي الطابق الثاني اقامة 
بنم3�شى الك3اش م.ج فاس - 33333 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68289
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  SOCIETE CTS SAISS SARL
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
املختلفة أو البناء)-))التجارة العامة)-)

اإلستيراد والتصدير.
عن3ان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
الكريم الخطابي الطابق الثاني اقامة)
بنم3�شى الك3اش م.ج فاس)-)33333 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 334 ( (: ( ادريكس) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 333 ( (: ( السيد عبد هللا ب3يريك)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 333 ( (: ( السيد احمد ايت تعليت)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد سعيد ادريكس عن3ا ه)ا))
1)اقامة قرقيش شارع فلسطين شقة)

33)م.ج)33333)فاس املغرب.
السيد عبد هللا ب3يريك عن3ا ه)ا))
 83333 تالبرجت) املسجد  ساحة  (6

اكادير املغرب.
تعليت)) ايت  احمد  السيد 
دوار ادوز اسع3د الصفاء)) عن3ا ه)ا))

87133)اشت3كة ايت باها املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وم3اطن مسيري الشركة:

السيد سعيد ادريكس عن3ا ه)ا))
1)اقامة قرقيش شارع فلسطين شقة)

33)م.ج)33333)فاس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2832.
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malartci

 SOCIETE TUBE MERAS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

رفع رأسمال الشركة

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
 SOCIETE TUBE MERAS SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي الكائن 

ب363 زاوية  شارع محمد الخامس 
وشارع الحسن الثاني الطابق الثالث 
بني  مالل الكائن ب363 زاوية  شارع 

محمد الخامس وشارع الحسن 
الثاني الطابق الثالث بني  مالل 

23333 بني  مالل املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9445

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
رفع) تم  (2321 ماي) (27 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»433.333)درهم«)أي من)»133.333 
عن) درهم«) (533.333« إلى) درهم«)
أو) حصص  قدية  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)38)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)654.
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13427 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

اتما ية وداد

LAMZEM TRAVAUX SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

اتما ية وداد
 AV 79 79 شارع محمد الخامس
 MED(V، 43000، EL(KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة
  LAMZEM TRAVAUX SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار 
اوالد  اصر ملزم صنهاجة دوار اوالد 
 اصر ملزم صنهاجة 43333 قلعة 

السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LAMZEM TRAVAUX SARL
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال العامة.
عن3ان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
 اصر ملزم صنهاجة دوار اوالد  اصر)
ملزم صنهاجة)43333)قلعة السراغنة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
حي) عن3ا ه)ا)) ( السيد رشيد زهير)
قلعة) (43333  847 رقم) الريحان 

السراغنة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

حي) عن3ا ه)ا)) ( السيد رشيد زهير)

قلعة) (43333  847 رقم) الريحان 

السراغنة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)37 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)249/2321.
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اتما ية وداد

 RADOUDE TRANSPORT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

اتما ية وداد

 AV 79 79 شارع محمد الخامس

 MED(V، 43000، EL(KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة

  RADOUDE TRANSPORT SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

 اصر جماعة  ملزم صنهاجة دوار 

اوالد  اصر جماعة ملزم صنهاجة 

43276 قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RADOUDE TRANSPORT SARL

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

 قل البضائع لحساب الغير).

عن3ان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

 اصر جماعة))ملزم صنهاجة دوار اوالد)

 43276 ملزم صنهاجة)  اصر جماعة 

قلعة السراغنة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

محمد) الحاج  ايت  السيد 

جماعة) اوالد  اصر  دوار  عن3ا ه)ا))

ملزم صنهاجة)43276)قلعة السراغنة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

محمد) الحاج  ايت  السيد 

جماعة) اوالد  اصر  دوار  عن3ا ه)ا))

ملزم صنهاجة)43276)قلعة السراغنة)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)38 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)252/2321.
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اتما ية وداد

COMPLEXE MAKKA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اتما ية وداد

 AV 79 79 شارع محمد الخامس

 MED(V، 43000، EL(KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة

  COMPLEXE MAKKA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار 

الك3املة  الشعراء  دوار الك3املة  

الشعراء  43133 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. COMPLEXE MAKKA SARL

محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لبيع ال3ق3د بالتقسيط.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الك3املة)) دوار  ( الشعراء) ( الك3املة)

السراغنة) قلعة  (43133 ( الشعراء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: العامري) رحال  السيد 

حصة بقيمة)53.333)درهم للحصة).

((: الحفيظ) عبد  امل3مني  السيد 

درهم) (53.333 بقيمة) حصة  (533

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) العامري  رحال  السيد 

اوالد) جماعة  امسبل  اوالد  دوار 

السراغنة) قلعة  (43383 ( امسبل)

املغرب.

الحفيظ) عبد  امل3مني  السيد 

جماعة) لك3املة  دوار  عن3ا ه)ا))

السراغنة) قلعة  (43133 الشعراء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ( السيد رحال العامري)

اوالد) جماعة  امسبل  اوالد  دوار 

السراغنة) قلعة  (43383 ( امسبل)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)38 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)251/2321.
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عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13428

اتما ية وداد

SOCIETE ABRAJ HAMZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

اتما ية وداد
 AV 79 79 شارع محمد الخامس
 MED(V، 43000، EL(KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة
SOCIETE ABRAJ HAMZA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي منارة 3 
رقم 558 - 43333 قلعة السراغنة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ABRAJ HAMZA
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
 3 منارة) (: عن3ان املقر االجتماعي)
قلعة السراغنة) (43333  -  558 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
ب3شعيب)) ايت  املحج3ب  السيد 
 43333  558 رقم) (3 منارة) عن3ا ه)ا))

قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

ب3شعيب)) ايت  املحج3ب  السيد 
 43333  558 رقم) (3 منارة) عن3ا ه)ا))

قلعة السراغنة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)14 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)263/2321.

163I

HDBAK

HDBAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HDBAK

56، شارع م3الي ي3سف الطابق 

3،شقة 14 ، 23373، الدار البيضاء 

املغرب

HDBAK    شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 56، شارع 

م3الي ي3سف الطابق 3،شقة 14 

الدار البيضاء 23373  الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

531757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (36

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.   HDBAK

-خدمة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السيارات وصيا تها في املنزل

الغيار) قطع  بيع  وإعادة  -شراء)

وامل3اد االستهالكية للمركبة)

الغيار) قطع  واستيراد  -تجارة 
(، فلتر) (، )زي3ت) االستهالكية) وامل3اد 

ملحقات))

-ورشة عمل وخدمة متنقلة.

-تشخيص وإصالح املركبات).

عن3ان املقر االجتماعي):)56،)شارع)
 14 3،شقة) الطابق) ي3سف  م3الي 
الدار البيضاء)23373))الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حدي3د  بيل):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد بك3ري  جيب):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) حدي3د  بيل  السيد 
 8 عمارة) الن3اصر1) ج3هرة  اقامة 
الدار) (27182 الن3اصر) (15 شقة)

البيضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) بك3ري  جيب  السيد 
رقم) (32 أو ا) تجزئة  برشيد،)
 27182 الدروة) (1 466،الطابق)

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
سعيدة) بك3ري  السيدة 
 32 أو ا) تجزئة  برشيد،) عن3ا ه)ا))
 27182 الدروة) (1 466،الطابق) رقم)

برشيد املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 35 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)777391.
161I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

NORN BERG CORP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
NORN BERG CORP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 217 شارع 

الزرقط3ني الطابق 2 شقة 9 - 3 

البيضاء املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.154247

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2323 دجنبر) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة))سام الخمي�شي) تف3يت السيد)

حصة اجتماعية من أصل) (23.833

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (43.333

عبدالرحيم ب3كرين بتاريخ)25)دجنبر)

.2323

تف3يت السيد))ة))جمال الخمي�شي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (9.633

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (43.333

عبدالرحيم ب3كرين بتاريخ)25)دجنبر)

.2323

تف3يت السيد))ة)) ضال الخمي�شي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (9.633

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (43.333

عبدالرحيم ب3كرين بتاريخ)25)دجنبر)

.2323

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

 38 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2321)تحت رقم)763799.
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VISION AUDIT

2JI SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

VISION AUDIT

 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

2JI SAKANE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 

الحرية الطابق 3 الرقم 5 - 23123 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 



13429 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 2JI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAKANE

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)

 23123  -  5 الرقم) (3 الحرية الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد جمال البغدادي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد جمال البغدادي عن3ا ه)ا))

شقة) ربيع  اقامة  ميم3زة  ز قة  (98

18)طابق)4)حي الراحة)23233)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

البغدادي) جمال  السيد 

ز قة) (98 عن3ا ه)ا)) ((FB76443(

طابق) (18 شقة) ربيع  اقامة  ميم3زة 

الدار البيضاء) (23233 حي الراحة) (4

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782249.

163I

lacmcompta&consulting

صبح إيمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

lacmcompta&consulting
 bd(med(v 7eme(etage(bur 228
 200 casablanca(CASA، 20500،

CASABLANCA maroc
صبح إيم3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 228 شارع 
محمد الخامس الدور  السابع رقم 
233 - 23453 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
497195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
صبح) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

إيم3.
مروج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارات.
 228 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
السابع) ( شارع محمد الخامس الدور)
البيضاء) الدار  (23453  -  233 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد خالد صهدي):))533)حصة)

بقيمة)53.333)درهم للحصة).
السيد عبد املجيد بخريص):))533 
حصة بقيمة)53.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) صهدي  خالد  السيد 
 1812 رقم) روما  عبر  إيطاليا 
روما)) (13333 تريفيزو) فالدوبيدين 

إيطاليا.

بخريص) املجيد  عبد  السيد 
 33 عن3ا ه)ا))م3الي رشيد مجم3عة)
شارع دريس حارتي عمارة)33)رقم)31 

24533)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) صهدي  خالد  السيد 
 1812 رقم) روما  عبر  إيطاليا 
روما)) (13333 تريفيزو) فالدوبيدين 

إيطاليا
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2321)تحت رقم)772772.

164I

STE HTCPRO SARL

 SOCIETE AGRICOLE
 DOMAINE MEKOUAR  «

« SAGRIDOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC
 SOCIETE AGRICOLE DOMAINE
 » MEKOUAR  » SAGRIDOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 218 شارع 
الزرقط3ني   23333 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.164297

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ي3 ي3) (14 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE AGRICOLE DOMAINE
  »  MEKOUAR  » SAGRIDOME
درهم) (3.733.333 رأسمالها) مبلغ 
218)شارع) وعن3ان مقرها اإلجتماعي)
الدارالبيضاء) (23333 ( ( الزرقط3ني)
املغرب  تيجة ل):)حل نهائي للشركة)

و حدد مقر التصفية ب)218)شارع)
الدارالبيضاء) (23333 (- الزرقط3ني)

املغرب.)
و عين:

و) مك3ار  ( محمد) السيد)ة))
 13333 حي السفراء) (263 عن3ا ه)ا))
الرباط املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 
ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)263)حي)

السفراء)الرباط
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782137.
165I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

باكوفيس أيتي ش.م.م.ش.و
إعالن متعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

93333، طنجة املغرب
باك3فيس أيتي ش.م.م.ش.و  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: : في 
إيزيدوم بزنس سا تر، 8، ز قة 
كندي، إقامة سا طا كالرا 2، 

الطابق السابع، مكتب رقم 17  -  
93333  طنجة  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.93187

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (36 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:))
قرر الشريك) (: تغيير نشاط الشركة)
إلى) الشركة  نشاط  تغيير  ال3حيد 
خدمات تركيب و إصالح املعدات و)
عن) ترتب  (، املعل3ماتية) البرمجيات 
من) (2 رقم) البند  تحيين  القرار  هدا 

النظام األسا�شي.



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13430

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الشريك) قرر  الشركة:) تسمية  تغيير 

من) الشركة  تسمية  تغيير  ال3حيد 

باك3فيس ك3 طا إلى باك3فيس آيتي،)

 3 ترتب عن هدا القرار تحيين البند)

من النظام األسا�شي

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

الحصص) تف3يت  لعقد  تبعا  مايلي:)

36/35/2321،)تم تف3يت كل) بتاريخ)

إمهدا،) عد ان  السيد  إلى  الحصص 

بتط3ان،) (27/39/1996 في) املزداد 

مغربي،)الحامل للبطاقة ال3طنبة رقم)

L593512،)القاطن بشارع عثمان بن)

عفان رقم)432،)تط3ان،)و بالتالي فه3)

للشركة،) ال3حيد  املسير  و  الشريك 

 7 تم تحيين البند) تبعا لهدا القرار،)

من النظام األسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:))

أساسا:) (: كالتالي) الشركة ه3  نشاط 

تركيب و إصالح املعدات و البرمجيات)

تط3ير) املعل3ماتية وم3اقغ اال تر ت،)

التك3ين) الجماعي،) للعمل  برامج 

شراء) و  بيع  املعل3ماتية،) البرامج  قي 

املعدات املعل3ماتية

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

آيتي) باك3فيس  هي  الشركة  تسمية 

ش.م.م.ش.و

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

في) محدد  الشركة  رأسمال  مايلي:)

من) مك3 ة  درهم،) (13.333 مبلغ)

 133 بقيمة) اجتماعية  حصة  (133

درهم للحصة ال3احدة،)تبعا لتف3يت)

تم) (،36/35/2321 الحصص بتاريخ)

تف3يت جميع الحصص إلى الشريك)

ال3حيد عد ان إمهدا

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)242838.

166I

FLASH ECONOMIE

JAD PARFUMERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

JAD PARFUMERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك
رأسمالها : 133.333 درهم

مقرها االجتماعي 64 ز قة عبد هللا 
املدي3ني الطابق 1 الشقة 2 الدار 

البيضاء
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ بتاريخ)24)ماي)2321)قرر):
(: تح3يل املقر اإلجتماعي للشركة)
الطابق األول) (46 و س) (45 محل س)
ز قة بن داغة املركز التجاري الجزيرة)

الجديدة).
النظام) من  (4 الفصل) تعديل 

األسا�شي للشركة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بالجديدة بتاريخ)39)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)21324843
167I

L2B CONSULTING

L’COURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

L2B CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI ,13

 RESIDENCE(LES(ALEPS(APT 3, 1
 ER(ETG ، 20330، CASABLANCA

MAROC
L’COURS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد)في 

ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 2 

مارس، زاوية فيكت3ر ه3غ3 ، بناء 49 
الطابق الخامس رقم 25 - 23532 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.288461

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

2323)تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مبلغ) ( (L’COURS ال3حيد) الشريك 
وعن3ان) درهم  (53.333 رأسمالها)

مارس،) (2 شارع) اإلجتماعي  مقرها 
زاوية فيكت3ر ه3غ3)،)بناء)49)الطابق)

الدار) (23532  -  25 رقم) الخامس 

األزمة) (: ل) املغرب  تيجة  البيضاء)

االقتصادية في أعقاب جائحة ك3فيد)

.-19

 2 و حدد مقر التصفية ب شارع)
مارس،)زاوية فيكت3ر ه3غ3)،)بناء)49 

 23532  -  25 الخامس رقم) الطابق 

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:
السيد)ة)))أنس)))ربيحة و عن3ا ه)ا))

السالم) عبد  شارع  (، البيضاء) الدار 
مارس) (2 ب3ليفارد) زاوية  (، الخطابي)

الدار) (23532  27 شقة) (5 الطابق)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2321)تحت رقم)772236.

168I

AMNESIA KECH EVENT

AMNESIA KECH EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMNESIA KECH EVENT

 JARDIND DE LA PALMERAIE

 PORTE 10 LOT(N° 4

 MARRAKECH circuit de la

 palmeraie(marrakech (BP7145

 SIDI(ABBAD 2، 40000،

MARRAKECH MAROC

AMNESIA KECH EVENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حدائق 

النخيل الب3ابة 13 رقم 4 مراكش

 مراكش 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMNESIA KECH EVENT

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ملحالت) استغالل  و  تسيير  تجاري 

و) مطعم  و  الحا ات  (( التجارية)

املقاهي).

حدائق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

مراكش) (4 رقم) (13 الب3ابة) النخيل 

مراكش)43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

الدرقاوي)) بن  لحسن  السيد 

مراكش) النخيل  ممر  عن3ا ه)ا))

  2 7145)سيدي عباد) صندوق البريد)

43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد حمزة بلمجدوب عن3ا ه)ا))

الحنصالي) احمد  ز قة  املقاومة  حي 

رقم)12  23352)قصبة تادلة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)11256.

169I
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SAGEST

2IA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
2IA شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 23 
شارع ميم3زة حي االزهار شارع ابن 

الخطيب - 33333 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67685

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

.2IA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حرة مختلفة.).
 23 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)
ابن) شارع  االزهار  حي  ميم3زة  شارع 

الخطيب)-)33333)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عزالدين) بنشقرون  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عزالدين) بنشقرون  السيد 
حي) الخطيب  ابن  شارع  عن3ا ه)ا))
فاس) (33333 ( االزهار شارع ميم3زة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

عزالدين) بنشقرون  السيد 
حي) الخطيب  ابن  شارع  عن3ا ه)ا))
فاس) (33333 ( االزهار شارع ميم3زة)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)35)ماي)2321 

تحت رقم)2187.
173I

AL WAKIL MANAGEMENT

NAWRAS ZO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
14 شارع م3الي اسماعيل اقامة 

م3الي اسماعيل الطابق الثاني رقم 
8 ، 93333، طنجة املغرب

NAWRAS ZO TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

السعادة 3 شارع س3ريا  رقم 72 - 
93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
82879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2317 ماي) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAWRAS ZO TRANS
:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

العمال.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 -  72 رقم) ( شارع س3ريا) (3 السعادة)

93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد الزوجال عثمان)
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد الزوجال عثمان عن3ا ه)ا))
حي السعادة)3)شارع س3ريا))رقم)72 

93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد الزوجال عثمان عن3ا ه)ا))
حي السعادة)3)شارع س3ريا))رقم)72 

93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3لي3ز) (33 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2317)تحت رقم)3782.
171I

fiduciaire(belfisc

 STAICU SOCIETE IMPORT
 EXPORT ET TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire(belfisc
136 شارع عين الشيخ ، 25353، 

ابي الجعد املغرب
 STAICU SOCIETE IMPORT

 EXPORT ET TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 133 ز قة 
13 حي الزيدا ية  - 25353 وادي زم 

اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.455

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 أبريل) (12 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 STAICU SOCIETE IMPORT
  EXPORT ET TRAVAUX DIVERS
مبلغ رأسمالها)23.333)درهم وعن3ان)

حي) (13 ز قة) (133 مقرها اإلجتماعي)

25353)وادي زم اململكة) الزيدا ية))-)

تشغيل) عدم  (: ل) املغربية  تيجة 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب)133)ز قة)

وادي زم) (25353 (- حي الزيدا ية) (13

اململكة املغربية.)

و عين:

و) السمالني  ( ب3عزة) السيد)ة))
عن3ا ه)ا))133)ز قة)13)حي الزيدا ية)

املغربية) اململكة  زم  وادي  (25353

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب3ادي زم))بتاريخ)38)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)41/2321.

172I

م3ثق

ِبــــُيـــو  ِكـــيــــْن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

م3ثق
ڒاويـة شـارع يـعـقـ3ب الـمـنـصـ3ر و 
ز ـقـة الـنـسـريـن. إقـامـة بــدر رقم 

169 / الـطـابـق األول  - ، 23233، 

الدارالبيضاء املغرب

ِبــــُيـــ3  ِكـــيــــْن شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 75، شـارع 

آ ـفـا، زاويـة ز ـقـة كـلـ3 دي بـروڤـانـس، 

 B108 - 20100  طـابـق 9، شـقـة3/ ؛

الدارالبيصاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536313

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

ِبــــُيـــ3)) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ِكـــيــــْن.

ٱعـتـمـاد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تـ3اكـب) الـجـ3دة  عـالـيـة  تـقـنـيـات 

مـتـطـلـبـات الـعـصـر فـي كـل مـا يـتعـلـق)

الـمـنـتـجـات) و  الـحـيـ3يـة  بـالـزراعة 

الـصـحـة) الـزراعـيـة،) )األغـذيـة  (:

مـن) وغـيـرهـا  األدويـة  الـنـبـاتـيـة،)

فـي) تـدخـل  الـتـي  الـطـبـيـعـيـة  الـمـ3ارد 

الـصـنـاعـيـة) الـحـيـ3يـة  الـزراعـة  عـالـم 

بـشـكـل عـام.

عن3ان املقر االجتماعي):)75،)شـارع)
آ ـفـا،)زاويـة ز ـقـة كـلـ3 دي بـروڤـانـس،)

 B138 - 23133((طـابـق)9،)شـقـة3/)؛

الدارالبيصاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 53 ( (: كـيـران) ابـن  غـيـثـة  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 53 ( (: كـيـران) ابـن  مــجـد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

كـيـران) ابـن  غـيـثـة  السيدة 

الدار) (- االفاق) تجزئة  عن3ا ه)ا))

الدارالبيصاء) (23133 البيضاء)

املغرب.

السيد مــجـد ابـن كـيـران عن3ا ه)ا))

تجزئة االفاق)-)الدار البيضاء)23133 

الدارالبيصاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

كـيـران) ابـن  غـيـثـة  السيدة 

الدار) (- االفاق) تجزئة  عن3ا ه)ا))

الدارالبيصاء) (23133 البيضاء)

املغرب

السيد مــجـد ابـن كـيـران عن3ا ه)ا))

تجزئة االفاق)-)الدار البيضاء)23133 

الدارالبيصاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782322.
173I

أسماء)ميديا

FDALA SHOPPING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بل3ك 39 الرقم 

23 البر 3�شي البيضاء، 23333، 
البيضاء املغرب

FDALA SHOPPING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسيرة ف ب 29 الطابق التالت 
االقامة 19 املحمدية - 22823 

املحمدية  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24391

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) (2321 أبريل) (19 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 FDALA ال3حيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) مبلغ  ( (SHOPPING
مقرها) وعن3ان  درهم  (100.000,00
 29 املسيرة ف ب) تجزئة  اإلجتماعي 
19)املحمدية) الطابق التالت االقامة)
- 22823)املحمدية))املغرب  تيجة ل):)

عدم االشتغال.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
التالت) الطابق  (29 ب) ف  املسيرة 
 28823 (- املحمدية) (19 االقامة)

املحمدية))املغرب.)
و عين:

و) الحاجي  ( ( عمر) السيد)ة))
 18 ( بل3ك) الفالح  حي  عن3ا ه)ا))
الرقم)341)العالة))املحمدية)28823 
)ة)) كمصفي) املغرب  ( املحمدية)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 
تجزئة) (: بالتصفية) املتعلقة  ال3ثائق 
التالت) الطابق  (29 ب) ف  املسيرة 

االقامة)19)املحمدية
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
32)ماي) االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)

2321)تحت رقم)1297.
174I

شركة جهاد املحاسب

كيل�شي ايم3بيلياغ 
شركة ذات مسؤولية محدودة  

 KELLSY IMMOBILIERE   
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة جهاد املحاسب
الرقم 32 عمارة  ياس شارع احمد 

الطيب بنهيمة املدينة الجديدة 
أسفي ، 46333، أسفي املغرب
كيل�شي ايم3بيلياغ شركة ذات 

 KELLSY        مسؤولية محدودة
IMMOBILIERE S.A.R.L شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 22 

ز قة الكندي املدينة الجديدة  اسفي 
46333  أسفي . املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كيل�شي)
مسؤولية) ذات  شركة  ايم3بيلياغ 
 KELLSY IMMOBILIERE((((((((محدودة

.S.A.R.L
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقاري.
 22 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)
ز قة الكندي املدينة الجديدة))اسفي)

46333))أسفي).)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 433 ( (: ( السيد الشق3ري حسن)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

ا يس)) محمد  الشق3ري  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (153   :

للحصة.)

((: ( السيد الشق3ري محمد كريم)

153)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

 133 ( (: ( حياة) ساي�شي  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيدة الشق3ري فاطمة الزهراء))

درهم) (133 بقيمة) حصة  (133   :

للحصة).

السيدة الشق3ري ص3فيا)):))133 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد الشق3ري حسن عن3ا ه)ا))

ب3زيد) طريق سيدي  مار  فيال ص3ل 

اسفي)46333)اسفي املغرب.

ا يس) محمد  الشق3ري  السيد 

فيال) ب3زيد  سيدي  طريق  عن3ا ه)ا))

اسفي) (46333 ( اسفي) الشق3ري 

املغرب.

كريم)) محمد  الشق3ري  السيد 

فيال) ب3زيد  سيدي  طريق  عن3ا ه)ا))

اسفي) (46333 ( ( ( اسفي) الشق3ري 

املغرب.

عن3ا ه)ا)) ( السيدة ساي�شي حياة)

ب3زيد) طريق سيدي  مار  فيال ص3ل 

اسفي))))46333)اسفي املغرب.

السيدة الشق3ري فاطمة الزهراء))
عمارة) جدور  ز قة  (24 عن3ا ه)ا))

واليلي طابق)4)شقة)15)الدار البيضاء)))

23393)))الدار البيضاء)املغرب.

ص3فيا)) الشق3ري  السيدة 

عن3ا ه)ا))فيال ص3ل مار طريق سيدي)

ب3زيد اسفي))))46333)))اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
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السيد الشق3ري حسن عن3ا ه)ا))

ب3زيد) طريق سيدي  مار  فيال ص3ل 

اسفي)46333)اسفي املغرب

ا يس) محمد  الشق3ري  السيد 

فيال) ب3زيد  سيدي  طريق  عن3ا ه)ا))

اسفي) (46333 اسفي) الشق3ري 

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2321)تحت رقم)-.

175I

STE(IMMOBILIERE(SAFA(§(MARUA(SARL

 STE IMMOBILIERE SAFA §

MARUA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 STE(IMMOBILIERE(SAFA §

MARUA SARL

الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 ز قة العراق اقامة الصفا و 

املروة الطابق االول رقم 17 طنجة، 

93333، طنجة املغرب

 STE(IMMOBILIERE(SAFA §

MARUA SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 7 شارع 

عراق عمارة صفا و املروة طابق 

األول رقم  2 طنجة - 93333 طنجة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16735

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2321 ماي) (18 في) املؤرخ 

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الهيش3 قراب�شي األمين كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)242974.

176I

BUSINESS CENTRE CHELALLAT

HAMED IRRIGATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTRE CHELALLAT
 N°36 IMM(B2 RESI(AYOUB
 HAY OUED EL MAKHAZEN
 AIN(HARROUDA، 20830،

MOHAMMEDIA MAROC
HAMED IRRIGATION  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 36 عمارة 
ب إقامة أي3ب حي وادي املخازن  
عين حرودة 23833 املحمدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HAMED IRRIGATION
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التشغيل الزراعي
)مقاول األعمال املتن3عة أو البناء.
عن3ان املقر االجتماعي):)36)عمارة)
ب إقامة أي3ب حي وادي املخازن))عين)

حرودة)23833)املحمدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: أحمد) عبضالي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) أحمد  عبضالي  السيد 
اسماعيل) سيدي  العباضلة  دوار 

24333)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) أحمد  عبضالي  السيد 
اسماعيل) سيدي  العباضلة  دوار 

24333)الجديدة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)39)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1487.
177I

 Cabinet(d’audit(,(comptabilité(et(conseils

juridiques

 SOCIETE TRANSPORT EX
FRESH SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

 Cabinet(d›audit , comptabilité(et
conseils juridiques

شارع محمد الخامس إقامة اليمني 
الدور االول شقة 3 وجدة ، 63333، 

وجدة املغرب
 SOCIETE TRANSPORT EX
FRESH SARLAU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الصاقي  رقم 85 السعيدية - 63333 

السعيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE TRANSPORT EX

.FRESH SARLAU

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدولي للبضائع عبر الطريق البري.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الصاقي))رقم)85)السعيدية)-)63333 

السعيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( السيد محمد ب3دالل)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ( السيد محمد ب3دالل)

 333333  333333 املتحدة) اململكة 

اململكة املتحدة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ( السيد محمد ب3دالل)

 333333  333333 املتحدة) اململكة 

اململكة املتحدة

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2121)تحت رقم)312.

178I

BUSINESS CENTRE CHELALLAT

 PEARL TRANSPORT &
LOGISTICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BUSINESS CENTRE CHELALLAT

 N°36 IMM(B2 RESI(AYOUB

 HAY OUED EL MAKHAZEN

 AIN(HARROUDA، 20830،

MOHAMMEDIA MAROC

 PEARL(TRANSPORT &

LOGISTICS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 36 عمارة 

ب إقامة أي3ب حي وادي املخازن عين 

حرودة 23833 املحمدية املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 PEARL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANSPORT & LOGISTICS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عن) للبضائع  يابة  والدولي  ال3طني 

اآلخرين والخدمات الل3جستية).

عن3ان املقر االجتماعي):)36)عمارة)

ب إقامة أي3ب حي وادي املخازن عين)

حرودة)23833)املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( فخارسارى) السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ( فخارسارى) السيدة 

البر 3�شي)2ز قة)5)رقم)54)البر 3�شي))

23633)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ( فخارسارى) السيدة 

البر 3�شي)2ز قة)5)رقم)54)البر 3�شي))

23633)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)39)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1488.

179I

شركة جهاد املحاسب

بلوباالكغي
 شركة ذات مسؤولية محدودة      

BLOBALAGRI S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة جهاد املحاسب
الرقم 32 عمارة  ياس شارع احمد 

الطيب بنهيمة املدينة الجديدة 
أسفي ، 46333، أسفي املغرب

بل3باالكغي شركة ذات مسؤولية 
 BLOBALAGRI S.A.R.L      محدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار 
الزغاغرة قيادة دار �شي عي�شى 

اصعادال أسفي    أسفي    46333  
أسفي    املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
مسؤولية) ذات  شركة  بل3باالكغي 
.BLOBALAGRI S.A.R.L((((((محدودة

غرض الشركة بإيجاز):)تربية بقر)
األلبان واإل تاج الحي3اني والنباتي.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
عي�شى) �شي  دار  قيادة  الزغاغرة 
  46333 ( ( ( أسفي) ( ( ( اصعادال أسفي)

أسفي))))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الح3ر عبد اللطيف)):))433 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 233 ( (: ( اغزال) بلكاسم  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 233 ( (: سميرة) الح3ر  السيدة 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد الح3ر عثمان)):))233)حصة)
بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

اللطيف)) عبد  الح3ر  السيد 
اصعادال) الزغاغرة  دوار  عن3ا ه)ا))
أسفي)))))))))46333)))أسفي)))))))))املغرب.
عن3ا ه)ا)) ( السيد بلكاسم اغزال)
بن) القادر  عبد  (443 ز قة) (85 رقم)
الجديدة)) ( (24333 ( ادريكة الجديدة)

املغرب.
عن3ا ه)ا)) سميرة  الح3ر  السيدة 
أسفي)) اصعادال  الزغاغرة  دوار 

46333)))أسفي املغرب.
عن3ا ه)ا)) ( عثمان) الح3ر  السيد 
درقاوي) ال3هاب  عبد  ز قة  (8 رقم)
   46333 ( ( أسفي) الجديدة  املدينة 

اسفي))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
اللطيف) عبد  الح3ر  السيد 
اصعادال) الزغاغرة  دوار  عن3ا ه)ا))

أسفي)46333)))أسفي املغرب
عن3ا ه)ا)) اغزال  بلكاسم  السيد 
بن) القادر  عبد  (443 ز قة) (85 رقم)
الجديدة)) ( (24333 ( ادريكة الجديدة)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2321)تحت رقم)-.
183I

أسماء)ميديا

ALLIANCE TRANSIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بل3ك 39 الرقم 

23 البر 3�شي البيضاء، 23333، 
البيضاء املغرب

ALLIANCE TRANSIT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد سميحة و بيير بارو ت فضاء 

باكيت الطابق الرابع رقم 422 
البيضاء - 23333 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

494863
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALLIANCE TRANSIT
عميل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شحن.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
محمد سميحة و بيير بارو ت فضاء)
 422 رقم) الرابع  الطابق  باكيت 
الدارالبيضاء) (23333 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
833)حصة) ( (: السيد حمزة فاهر)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 133 ( (: النباكي) لحبيب  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد خالد السارتي):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
 36 ( السيد حمزة فاهر عن3ا ه)ا))
البيضاء) (5 ز قة ابن الحجاج طابق)

23333)الدارالبيضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) النباكي  لحبيب  السيد 
حي الر�شى رقم)76)املحمدية)28233 

املحمدية املغرب.
 38 السيد خالد سارتي عن3ا ه)ا))
شارع سيدي محمد بن عبد هللا ش)
الدارالبيضاء) (23333 البيضاء) (16

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

 36 ( السيد حمزة فاهر عن3ا ه)ا))
البيضاء) (5 ز قة ابن الحجاج طابق)

23333)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2321)تحت رقم)773572.
181I

COMPT NET

وازن برينت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

COMPT NET
 27RUE(CASABLANCA 2 EME
 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC
وازن برينت  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

املحمادي بنعدي االفاق 3 رقم 86 
وجدة  - 63333 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
وازن) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

برينت).
الطباعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

والخدمات دات الصلة))
طابعة القماش او االبن

جميع مهام الطباعة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 86 رقم) (3 بنعدي االفاق) املحمادي 

وجدة))-)63333)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 93.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ال3ازن رشيد):))933)حصة)
بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد ال3ازن رشيد عن3ا ه)ا))حي)
املحمادي بن عدي االفاق)3وجدة)66 

63333)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) رشيد  االل3ازن  السيد 
االفاق) عدي  بن  املحمادي  حي 

3وجدة66 63333)وجدة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)1965.
182I

IMP SAHARA

SIDI SLIMAN SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي م3الي رشيد بل3ك 14 رقم 1 
مكرر العي3ن، 73333، العي3ن 

املغرب
SIDI SLIMAN SAHARA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مدينة 
ال3حدة بل3ك G رقم 737 - 73333 

العي3ن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 SIDI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SLIMAN SAHARA
-النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدولي و ال3طني)
- قل البضائع و املعدات

م3اد) جميع  و  االسماك  - قل 
البحر.

مدينة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 73333  -  737 رقم) (G ال3حدة بل3ك)

العي3ن املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد خالد اعيد):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
حي) السيد خالد اعيد عن3ا ه)ا))
 56 رقم) الص3مال  شارع  التعاون 

73333)العي3ن املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
حي) السيد خالد اعيد عن3ا ه)ا))
التعاون شارع الص3مال رقم))73333 

العي3ن املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1717/2321.
183I

أسماء)ميديا

S.B.H BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بل3ك 39 الرقم 

23 البر 3�شي البيضاء، 23333، 
البيضاء املغرب

S.B.H BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مجم3عة 
التقدم ج ش 2-17 الطابق 2 

البر 3�شي الدار البيضاء 23333 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

496171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 S.B.H (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BUILDING

بناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مط3ري العقارات.

عن3ان املقر االجتماعي):)مجم3عة)

 2 الطابق) (2-17 ش) ج  التقدم 

 23333 البيضاء) الدار  البر 3�شي 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: بالحاج) الحسن  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 ( (: بالحاج) سفيان  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد الحسن بالحاج عن3ا ه)ا))

تجزئة الحمد ز قة)4)رقم)137)ح ص)

سيدي بر 3�شي)23333)الدارالبيضاء)

املغرب.

بالحاج عن3ا ه)ا)) السيد سفيان 

ال3ازيس) شارميل  دي  ز قة  (19

الدارالبيضاء) (23333 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13436

السيد الحسن بالحاج عن3ا ه)ا))

تجزئة الحمد ز قة)4)رقم)137)ح ص)

سيدي بر 3�شي)23333)الدارالبيضاء)

املغرب

بالحاج عن3ا ه)ا)) السيد سفيان 

ال3ازيس) شارميل  دي  ز قة  (19

الدارالبيضاء) (23333 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2321)تحت رقم)771878.

184I

OTHMANE

DAR KHETTARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

OTHMANE

تجزئة تسلطا ت رقم 215 سيبع 

مراكش ، 43333، مراكش املغرب

DAR KHETTARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مراكش 

الشرقاوي سيدي عبد هللا غياث 

الخطار الح3ز - 43333 مراكش 

املعرب.

تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.39151

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت) (2321 يناير) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ج3ن)) رومي  )ة)) السيد) تف3يت 

حصة اجتماعية من) (52.573 جاك)

السيد) ( 75.133)حصة لفائدة) أصل)

يناير) (23 بتاريخ) فيديريك  روني  )ة))

.2321

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

أبريل) (22 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)3453.

185I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

UNITED OF BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route(De(Larache(Immeuble
 BOUAABID 1er(Étage(Numéro
 1 Route(De(Larache(Immeuble
 BOUAABID 1er(Étage(Numéro
1، 92150، Ksar(el(kebir(maroc

UNITED OF BEAUTY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ال3فاء رقم 352 العرائش 92153 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6197
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UNITED OF BEAUTY
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة ه3:
•)إنشاء)وتشغيل مركز تجميل مع)
ومنتجع) (، خدمات تصفيف الشعر)
وحمام تقليدي) (، وجماليات) (، صحي)

،)وخدمات لياقة بد ية.
مستحضرات) وبيع  شراء) (•

التجميل ومستحضرات التجميل.
تشغيل جميع أعمال صال3 ات) (•
الحالقة واملنتجع الصحي وصال3 ات)
التجميل واألنشطة ذات الصلة وما)

يتصل بها.
جميع) في  الشركة  مشاركة  (•
العمليات التي من املحتمل أن تتعلق)
بالغرض املؤس�شي املذك3ر من خالل)
شركات جديدة أو مساهمات) إنشاء)
شراء) إعادة  أو  اشتراك  أو  رعاية  أو 

األسهم أو حق3ق الشركة أو اال دماج)

أو االستح3اذ أو إدارة تأجير األص3ل)

املشروع) أو  التحالف  أو  التجارية 

املصالح) مجم3عة  أو  املشترك 

االقتصادية.

املعامالت) جميع  عام:) بشكل 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

بشكل) تتعلق  العقارية  أو  املنق3لة 

األشياء) بأحد  مباشر  غير  أو  مباشر 

املذك3رة أعاله أو التي قد تعزز تط3ير)

الشركة..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 92153 العرائش) (352 رقم) ال3فاء)

العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: اشفيرة) ياسين  محمد  السيد 

233)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

 833 ( (: شفيرة) احسان  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

اشفيرة) ياسين  محمد  السيد 

عزيب) م/م  السالم  حي  عن3ا ه)ا))

الرفاعي رقم)78 92153)القصر الكبير)

املغرب.

السيدة احسان اشفيرة عن3ا ه)ا))

عين السبع) (23 رقم) (1 حي كرم ز قة)

23333)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

اشفيرة) ياسين  محمد  السيد 

عزيب) م/م  السالم  حي  عن3ا ه)ا))

الرفاعي رقم)78 92153)القصر الكبير)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالعرائش)

2321)تحت رقم)673.

186I

SYNERG

VQ
إعالن متعدد القرارات

SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

VQ »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: الدار 

البيضاء ، إقامة ميراج، رقم 7 ، 

الطابق 3 ، 167 شارع املهدي بن 

بركة ، ب3رك3ن - 23233 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.389919

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) 2321تم  أبريل) (37 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

•) قل مقر الشركة من):))

الطابق) (، (62 (– البيضاء) الدار  (
(، املاروني) أب3 إسحاق  ز قة  الثالث،)

البيضاء) الدار  (o(:املعاريف الى
(، (3 الطابق) (، (7 رقم) إقامة ميراج،) (،

167)شارع املهدي بن بركة)،)ب3رك3ن.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

)مقر) (4 الفصل) تغيير  مع  مايلي:)

الشركة))في القا 3ن األسا�شي وتحيين)

مقر) لنقل  اعتبارا  الشركة،) ق3ا ين 

الشركة املذك3ر أعاله مع الت3ضيح،)

الق3ا ين) اعتماد  ان  للضرورة،)

الجديدة ليس مصدر خلق شخصية)

معن3ية جديدة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي) الشركة:) مقر  (4 رقم) بند 

 4 مع تغيير الفصل) ينص على مايلي:)

)مقر الشركة))في القا 3ن األسا�شي

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)783642.

187I
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 STE DE BATIMENT DE CONSTRUCTION ET

DE LOTISSEMENT SARL

D3PORT SARL دتروا بور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

D3PORT SARL دتروا ب3ر

  RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 ،3 EME(ETAGE(N° 20 ، 90060

طنجة املغرب

D3PORT SARL دتروا ب3ر شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

العزيزية شارع اململكة العربية 

السع3دية الطابق الثالث رقم 23 - 

93363 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.113359

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 ي3 ي3) (33 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( ب3ر) دتروا  (D3PORT SARL

وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)

العزيزية) اقامة  اإلجتماعي  مقرها 

السع3دية) العربية  اململكة  شارع 

 93363  -  23 رقم) الثالث  الطابق 

قرار مترتب) (: طنجة املغرب  تيجة ل)

عن الشركاء.

اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

العربية) اململكة  شارع  العزيزية 

 -  23 السع3دية الطابق الثالث رقم)

93363)طنجة املغرب.)

و عين:

و) الطيبي  ( رشيد) السيد)ة))

مجمع املجد تدارت بل3ك)) عن3ا ه)ا))

25)الطابق)3)رقم)14  93383)طنجة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243435.

188I

NJ BUSINESS

HR PRINT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES maroc

 HR PRINT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 56 
ز قة 6 حي املسيرة الطابق 2 فاس  - 

33333 فاس  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68271
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 HR ( (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRINT
غرض الشركة بإيجاز):)طباعة.

 56 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)
(-( 2)فاس) 6)حي املسيرة الطابق) ز قة)

33333)فاس))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: الجعفري) ر�شى  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 ( (: ب3قط3ب) هاجر  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 (: الجعفري) ر�شى  السيد 

بقيمة)133)درهم.

 533 (: ب3قط3ب) هاجر  السيدة 

بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد ر�شى الجعفري عن3ا ه)ا)))
فاس)) املسيرة  حي  (36 ز قة) (56 رقم)

33333)فاس))املغرب.

السيدة هاجر ب3قط3ب عن3ا ه)ا))
فاس) ال3فاق  حي  (34 رقم) (23 ز قة)

33333)فاس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيدة هاجر ب3قط3ب عن3ا ه)ا))
فاس) ال3فاق  حي  (34 رقم) (23 ز قة)

33333)فاس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2787.

189I

D’INDICATION FISCAL H-D

SOLONORTH CONNEXION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

D›INDICATION FISCAL H-D

 ANTAKI 29 36 29 شارع ا تاكي رقم

N°06، 90000، طنجة املغرب

  SOLONORTH CONNEXION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 43 اقامة 

د يا ب شارع محمد الخامس الطابق 

االر�شي رقم 48 - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOLONORTH CONNEXION

انشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التصالت) مركز  واستغالل  وتسيير 

الهاتفية وكل ماه3 مرتبط به بطريقة)

تقديم) مباشرة.) غير  او  مباشرة 

الخدمات.)التعاقد الخارجي....

عن3ان املقر االجتماعي):)43)اقامة)

د يا ب شارع محمد الخامس الطابق)

طنجة) (93333  -  48 رقم) االر�شي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) ( (: السيد اللريني عمر)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد اللريني محمد):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد اللريني عمر عن3ا ه)ا))شارع)

 9 محم الخامس اقامة دينا الطابق)

رقم)33 93333)طنجة املغرب.

عن3ا ه)ا)) محمد  اللريني  السيد 

دينا) اقامة  الخامس  محم  شارع 

طنجة) (93333  33 رقم) (9 الطابق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) محمد  اللريني  السيد 

دينا) اقامة  الخامس  محم  شارع 

طنجة) (93333  33 رقم) (9 الطابق)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243118.

193I
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 Cabinet(d’audit(,(comptabilité(et(conseils

juridiques

 SOCIETE CREPO'CLOCK
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

 Cabinet(d›audit , comptabilité(et
conseils juridiques

شارع محمد الخامس إقامة اليمني 
الدور االول شقة 3 وجدة ، 63333، 

وجدة املغرب
 SOCIETE CREPO'CLOCK

SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي سيدي 
محمد بن عبد هللا رقم 12 الطلبق 
الخامس الشقة 18 وجدة - 63333 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE CREPO’CLOCK

.SARLAU
غرض الشركة بإيجاز):)مقشدة).

سيدي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الطلبق) (12 محمد بن عبد هللا رقم)
 63333 (- 18)وجدة) الخامس الشقة)

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: لعريبي) امينة  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 1.333 (: لعريبي) امينة  السيدة  (
بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) لعريبي  امينة  السيدة 
سيدي) اكلمان  ز قة  (13 شقة) (45
الرباط) (13333 اكدال الرباط) ( علي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) لعريبي شيماء) السيدة 
45)شقة)13)ز قة اكلمان سيدي علي))
اكدال الرباط)13333)الرباط املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)1889.

191I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE GR EL KHOUMSSI SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تعيين مسير جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بل3ك 2 رقم 37 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72333 ،
  STE GR EL KHOUMSSI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
 HAY وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 SALAM 02 BLOC(N° 07 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.859

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2321 ي3 ي3) (36 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الخم�شي ت3رية كمسير وحيد
تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)132/2321.

192I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE GR EL KHOUMSSI
SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بل3ك 2 رقم 37 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72333 ،
STE GR EL KHOUMSSI SARL/

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
32 بل3ك ب رقم 37 السمارة - 

72333 السمارة املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.859

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ماي) (38 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حندا) ( اي3ب) )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.333
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.333
ي3 ي3) (36 بتاريخ) الخم�شي  ت3رية 

.2321
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)132/2321.
193I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE DAHMI SECURITE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بل3ك 2 رقم 37 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72333 ،
  STE DAHMI SECURITE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسيرة الخضراء رقم 115 السمارة  
- 72333 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DAHMI SECURITE SARL AU

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحراسة واالمن.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

املسيرة الخضراء)رقم)115)السمارة))-)

72333)السمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: الدحمي) السيد محمد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

)عن3ا ه)ا)) السيد محمد الدحمي)

 115 رقم) الخضراء) املسيرة  تجزئة 

السمارة)72333)السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

الدحمي عن3ا ه)ا)) السيد محمد 

 115 رقم) الخضراء) املسيرة  تجزئة 

السمارة)72333)السمارة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)39)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)131/2321.

194I



13439 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

FUDICAIRE ISMAILI

 STE SERVICE TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بل3ك 2 رقم 37 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72333 ،
 STE SERVICE TRAVAUX SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسيرة الخضراء  فيال رقم 117 
السمارة - 72333 السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2329

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE TRAVAUX SARL AU
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و اشغال عامة.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 117 رقم) فيال  ( الخضراء) املسيرة 

السمارة)-)72333)السمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ( السيد الدحمي محمد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
الدحمي محمد عن3ا ه)ا)) السيد 
 115 رقم) الخضراء) املسيرة  تجزئة 

السمارة)72333)السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

الدحمي محمد عن3ا ه)ا)) السيد 
 115 رقم) الخضراء) املسيرة  تجزئة 

السمارة)72333)السمارة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)39)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)133/2321.

195I

compta jour

COFFEE KARDESLERIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

compta jour
  résidence(Ali , imm(B 2eme

 étage  appt(A4 camp(el(ghoul ،
40000، Marrakech(maroc

COFFEE KARDESLERIM شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي متجر 

بالطابق االر�شي عمارة 52 شطر 16 
الضحى اب3اب مراكش املنارة مراكش 

- 43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113929

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COFFEE KARDESLERIM
MILK- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 BAR OCCUPANT MOINS
 DE CINQ PERSONNES

.((EXPLOITANT UN

متجر) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 16 52)شطر) بالطابق االر�شي عمارة)
الضحى اب3اب مراكش املنارة مراكش)

- 43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

10.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ي3سف املي):))133)حصة)

بقيمة)10.000,00)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) املي  ي3سف  السيد 
 52 عمارة) االر�شي  بالطابق  متجر 
مراكش) اب3اب  الضحى  (16 شطر)
مراكش) (43333 مراكش) املنارة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) املي  ي3سف  السيد 
 52 عمارة) االر�شي  بالطابق  متجر 
مراكش) اب3اب  الضحى  (16 شطر)
مراكش) (43333 مراكش) املنارة 

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)123185.
196I

STE TENSION SAISS SARL

FRERES HADDOU شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

STE FRERES HADDOU SARL AU
 DOUAR LFNIDEQ OULAD
TAYEB ، 30000، FES(MAROC

شركة FRERES HADDOU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : دوار 
الفنيدق اوالد الطيب  - 33333 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.61445

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 38)مارس) املؤرخ في)

شركة) (FRERES HADDOU شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

 133.333 رأسمالها) مبلغ  ال3حيد 

درهم وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار)

الفنيدق اوالد الطيب))-)33333)فاس)

في) الت3فيق  عدم  ل  املغرب  تيجة 

ا جاز املشروع)..

و عين:

و) ( الثمني) ( ( عزيز) السيد)ة))

حي املعابدة ايم3زار كندر)) عن3ا ه)ا))

)ة)) املغرب كمصفي) ( 31333)صفرو)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

حي) وفي  (2321 مارس) (15 بتاريخ)

 31333 (- ( كندر) ايم3زار  املعابدة 

صفرو))املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)19)ماي)2321 

تحت رقم)2418.

197I

FLP TIJANI

 SALON DECORATION ET    

FINITION  -S D E F
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FLP TIJANI

 rabat(ocion(N 01BIS  maroc ،

rabat ،10000 املغرب

 SALON DECORATION ET    

FINITION  -S(D(E(F شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 139 محل 
رقم 4 حي النصر قطاع عين ع3دة 

تمارة - 12333 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133153



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13440

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SALON DECORATION ET      :

.FINITION  -S D E F
غرض الشركة بإيجاز):)االجتماعي)
وتزين) االفرشة  لخياطة  وتنم3ي 

البي3ت.
عن3ان املقر االجتماعي):)139)محل)
النصر قطاع عين ع3دة) حي  (4 رقم)

تمارة)-)12333)تمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
ثابت)) الهادي  عبد  السيد 
عن3ا ه)ا))رقم)31)دوار زيرارة االوداية))

13333)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد عبد الهادي ثابت عن3ا ه)ا))
 13333 دوار زيرارة االوداية) (31 رقم)

الرباط املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)1151.
198I

3C-AUDIT

IS PREPA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

3C-AUDIT
 Av(Anoual, 1er  étage(Appt
 11 Quartier(des(hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

IS PREPA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 171 
محمد البقال ، كيليز مراكش - 

43333  مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53231

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2323 ماي) (28 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
 53.333« أي من) درهم«) (153.333«
درهم«)إلى)»23.333)درهم«)عن طريق)

:))تقديم حصص  قدية أو عينية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2323)تحت رقم)113526.
199I

م3تق

 ABRAJ BOUSKOURA« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

م3تق
الدار البيضاء عين الشق العمارية 
السكن اال  يق 435 الضابق االول 
35 ، 23333، لدار البيضاء املغرب
 « ABRAJ(BOUSKOURA« SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي  13 شارع 
الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 5 

- 23333 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

497251
في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 ABRAJ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.« BOUSKOURA« SARL
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري و جميع أشغال))البناء)
شراء)و إعادة بيع جميع العقارات)
املبنية و غير املبنية و جميع عمليات)

التجهيز من اجل البيع او البناء.)
العمليات) عامة جميع  و بصفة  (
التجارية و الصناعية و املالية املنق3لة)
و غير املنق3لة املتعلقة بهدف الشركة.)
عن3ان املقر االجتماعي):))13)شارع)
الحرية الطابق الثالث الشقة رقم)5 - 

23333)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد حج3ي مصطفى))عن3ا ه)ا))
برشيد دوار الشراكي الساحل)23333 

برشيد املغرب.
عن3ا ه)ا)) محمد  حج3ي  السيد 
 131 الحاج فاتح رقم) الدار البيضاء)
الدار) (23333 االلفة) االول  الطابق 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد حج3ي مصفى عن3ا ه)ا))
برشيد دوار الشراكي الساحل)23333  

برشيد املغرب
عن3ا ه)ا)) محمد  حج3ي  السيد 
 131 الحاج فاتح رقم) الدار البيضاء)
الدار) (23333 االلفة) االول  الطابق 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2321)تحت رقم)772797.
233I

best(control(and(consulting(sarl

 STE DE MENUISERIE ET
D’ART PROFESSIONNEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

best(control(and(consulting(sarl
 imm 8 appt 3 av(nehrou(vn
 meknes ، 50000، meknes

maroc

 STE DE MENUISERIE ET D’ART

PROFESSIONNEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 2 

مكرر ز قة رقم 24 حي االطلس 2  - 

53333 مكناس املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27389

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)38)أبريل)2321)تم))تح3يل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

حي) (24 مكرر ز قة رقم) (2 »رقم) من)

االطلس)2  - 53333)مكناس املغرب«)

(- ( دخيسة) رميل  بعيش  »دوار  إلى)

53333)مكناس))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2321)تحت رقم)2471.

231I

slimco services

نيو ار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

slimco services

AMAL 5.N_500.EL(MASSIRA.

CYM ، 10000، RABAT(MAROC

 ي3 ار  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 129 شارع 

القاهرة.العمارة 2. تمارة - 12313  

تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

133137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):) ي3 ار).

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشارات إدارية)،

-)تجارة،

-)استيراد و تصدير.

عن3ان املقر االجتماعي):)129)شارع)

  12313 (- تمارة) (.2 القاهرة.العمارة)

تمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

53)حصة) ( (: السيد ياسين الهاللي)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 53 ( (: السيدة فدوى  يت مبارك)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

مبارك) فدوى  يت  السيدة 

التضامن.رقم) حي  عن3ا ه)ا))

7.العمارةا32.عين ع3دة)12133)عين)

ع3دة املغرب.

عن3ا ه)ا)) الهاللي  ياسين  السيد 

املستقبل. النصر  93.تجزئة  الرقم)

تمارة)12313)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) الهاللي  ياسين  السيد 

املستقبل. النصر  93.تجزئة  الرقم)

تمارة)12313)تمارة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (23 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)5738.

232I

BCNG

 STE: ABM  ENGINEERING
BET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: ABM  Engineering(BET
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقط3ني الطابق 9 رقم 92 - 
23353 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
534643

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABM((Engineering(BET
غرض الشركة بإيجاز):)اإلستشارة)

في التسيير.
(،265 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
شارع الزرقط3ني الطابق)9)رقم)92 - 

23353)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
((: الزهرة) بن  محمد  السيد 
50.000,00)حصة بقيمة)133)درهم)

للحصة).
((: العبروقي) محمد  السيد 
50.000,00)حصة بقيمة)133)درهم)

للحصة).
 533 (: الزهرة) بن  محمد  السيد 

بقيمة)133)درهم.

 533 (: العبروقي) محمد  السيد 

بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد محمد بن الزهرة عن3ا ه)ا)))
تجزئة) ب3عزيز  أوالد  ز قة  (18 الرقم)

العرو�شي)23353))الجديدة املغرب.

السيد محمد العبروقي عن3ا ه)ا)))

الريحاني) األمين  ز قة  اإلدريسية  حي 

32 23353))طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد محمد بن الزهرة عن3ا ه)ا)))
تجزئة) ب3عزيز  أوالد  ز قة  (18 الرقم)

العرو�شي)23353))الجديدة املغرب

السيد محمد العبروقي عن3ا ه)ا)))

الريحاني) األمين  ز قة  اإلدريسية  حي 

32 23353))طنجة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)783234.

233I

GHIZLANE DOUBLANE

BIO-MEDIOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

السادس ، 24333، الجديدة املغرب

BIO-MEDIOUNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شقة 

4 الطابق الثاني شارع عالل بن 

عبد هللا عمارة امليساوي - 23333 

مدي3 ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

534723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

BIO- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDIOUNA

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 LABORATOIRE D’ANALYSES

.BIOLOGIQUES MEDICALES

 4 شقة) (: عن3ان املقر االجتماعي)

عبد) بن  عالل  شارع  الثاني  الطابق 

هللا عمارة امليساوي)-)23333)مدي3 ة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 833 ( (: الشيكر) جيهان  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 233 ( (: الشيكر) ي3نس  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة جيهان الشيكر عن3ا ه)ا))

رقة) (25 الجديدةز قة) الديار  حي 

33عين الشق))23333)الدار البيضاء)

املغرب.

عن3ا ه)ا)) الشيكر  ي3نس  السيد 

حي الديار الجديدةز قة)3))رقة)14عين)

الشق))23333)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيدة جيهان الشيكر عن3ا ه)ا))

رقة) (25 الجديدةز قة) الديار  حي 

33عين الشق))23333)الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)783327.

234I
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RITA.FIDUCIAIRE SARL AU

ASMAF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RITA.FIDUCIAIRE SARL AU
 R/ISMAILIA 22 ETAGE 4

 APPART 11 RUE(SEBOU(VN
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ASMAF SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 52 
املحل رقم 1 االسماعلية شارع 

عالل بن عبد هللا  - 53333 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
47393

بمقت�شى))عقد عرفي مؤرخ في)18 
تم إعداد القا 3ن) (2319 من مارس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASMAF SARL
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تح3يل األم3ال.
 52 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)
املحل رقم)1)االسماعلية شارع عالل)
بن عبد هللا))-)53333)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 433 ( (: هللا) عبد  بعدي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 253 ( (: ( سعد) السطيلي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 353 ( (: السيد السطيلي مصعب)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد بعدي عبد هللا عن3ا ه)ا))

رقم)7)ز قة)3)تجزئة الند حي س س م)
ب ع))53333)مكناس املغرب.

)عن3ا ه)ا)) السيد السطيلي سعد)
  1 151)تجزئة العثما ية الشطر) رقم)

53333)مكناس املغرب.
مصعب) السطيلي  السيد 
ريان) اقامة  (93 ز قة) (28 عن3ا ه)ا))
الدار) (53333 الفرنسية) العائلة  حي 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد بعدي عبد هللا عن3ا ه)ا))
رقم)7)ز قة)3)تجزئة الند حي س س م)

ب ع))53333)مكناس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
من) (11 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

أبريل)2319)تحت رقم)1743.
235I

Hôtel(Cristal(de(Neige

HÔTEL CRISTAL DE NEIGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

Hôtel(Cristal(de(Neige
 N° 531 LOT AIN AGHBAL
AZROU،(53100،(AZROU(maroc

Hôtel(Cristal(de(Neige شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 531 
تجزئة عين اغبال  - 53133 آزرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1549

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 Hôtel (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
.Cristal(de(Neige

محطة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
وق3د

-)مقهى
-)فندق).

عن3ان املقر االجتماعي):)رقم)531 
آزرو) (53133 (- ( اغبال) عين  تجزئة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ( السيد الحسن الغرفي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 1.333 (: ( السيد الحسن الغرفي) (

بقيمة)133)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
)عن3ا ه)ا)) السيد الحسن الغرفي)
تجزئة عين اغبال أحداف) (619 رقم)

آزرو)53133)آزرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
)عن3ا ه)ا)) السيد الحسن الغرفي)
تجزئة عين اغبال أحداف) (619 رقم)

آزرو)53133)آزرو املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2321)تحت رقم)196.
236I

MLM NEGOCE

MLM NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MLM NEGOCE
مجم3عة التقدم ج اش2 - 17 

الطابق الثاني البر 3�شي ، 23633، 
الدارالبيضاء املغرب

MLM NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مجم3عة 
التقدم GH2-17 الطابق الثاني 
سيدي البر 3�شي - 23633 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535937

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 MLM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NEGOCE

:)املعامالت) غرض الشركة بإيجاز)

العقارية والتجارية)،)وإدارة اإليجارات)

األعمال) و قل  (، املمتلكات) وإدارة  (،

التجارية و قلها.

قد) التي  املمتلكات  وإدارة  ملكية 

يصبح مالكها من خالل االستح3اذ أو)

التبادل أو املساهمة أو غير ذلك.

جميع) شراء) أو  تأجير  أو  إنشاء)

املباني)؛)التط3ير العقاري

أعمال البناء)لجميع أ 3اع األشغال)

العامة)،)والصيا ة)،)والبناء)،)وتجديد)

التخطيط) أعمال  املباني؛) جكيع 

والتجديد الداخلية والخارجية.

عن3ان املقر االجتماعي):)مجم3عة)

الثاني) الطابق  (GH2-17 التقدم)

الدار) (23633 (- البر 3�شي) سيدي 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مراد معرف):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 2.333 ( (: السيد عبدالعزيز لباتي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 2.333 ( (: السيد محمد محب3ب)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
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عن3ا ه)ا)) معرف  مراد  السيد 
 23633 البر 3�شي) (13 رقم) (14 بل3ك)

الدارالبيضاء)املغرب.
السيد عبدالعزيز لباتي عن3ا ه)ا))
االزهر عمارة)15)رقم)19)شطر سيفام)
الدارالبيضاء) (23623 البر 3�شي)

املغرب.
السيد محمد محب3ب عن3ا ه)ا))
 2/9 26)شطر) رقم) (37 االزهر عمارة)
الدارالبيضاء) (23623 البر 3�شي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) معرف  مراد  السيد 
 23633 البر 3�شي) (13 رقم) (14 بل3ك)

الدارالبيضاء)املغرب
السيد عبدالعزيز لباتي عن3ا ه)ا))
االزهر عمارة)15)رقم)19)شطر سيفام)
الدارالبيضاء) (23623 البر 3�شي)

املغرب
السيد محمد محب3ب عن3ا ه)ا))
 2/9 26)شطر) رقم) (37 االزهر عمارة)
الدارالبيضاء) (23623 البر 3�شي)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781889.
237I

 MOGADOR(م3كادور أسيست آ د سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ما بروجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تغيير نشاط الشركة

م3كادور أسيست آ د سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الص3يرة الص3يرة، 44333، 
الص3يرة املغرب

ما بروجي  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها االجتماعي املحل 
التجاري رقم 25 مركز مسكالة إقليم  

الص3يرة  - 44333 الص3يرة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4619

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تغيير) تم  (2321 ماي) (33 في) املؤرخ 
نشاط الشركة من)»1))وكالة تح3يل)

االم3ال.
2))تاجر بصفة عامة.

واألل3اح) األجهزة  تاجر  (« إلى) («
الشمسية).

2))تاجر بصفة عامة.
العامة) األشغال  في  مقاول  ((3

والبناء.«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بالص3يرة)

2321)تحت رقم)172.
238I

 MOGADOR(م3كادور أسيست آ د سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

نزهة ميلتسيرفيس
إعالن متعدد القرارات

م3كادور أسيست آ د سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الص3يرة الص3يرة، 44333، 
الص3يرة املغرب

 زهة ميلتسيرفيس »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

ال3حيد«
وعن3ان مقرها االجتماعي: رقم 267 
ز قة خنيفرة التجزئة 4 الص3يرة . - 

44333 الص3يرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4339

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (18 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:31 رقم) قرار 
مايلي:)بناءا على الحكم القضائي رقم)
بتاريخ) (561/2323 عدد) ملف  (455
باملحكمة) ،الصادر  (13/39/2323

،تم تغييراالسم) االبتداءية بالص3يرة)
والشريكة) ( للمسيرة) الشخ�شي 
الزاهية) (: من) للشركة  ( ال3حيدة)

جف3ط إلى)) زهة جف3ط.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)11:)الذي ينص على مايلي:)
تسير الشركة بصفتها مسيرة وشريكة)

وحيدة):)االنسة)) زهة جف3ط.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالص3يرة))بتاريخ)34)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)182.
239I

CABINET RAMI EXPERTISE

S.K.R.INVEST.2
إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

S.K.R.INVEST.2  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

ال3حيد«
وعن3ان مقرها االجتماعي: رقم 38 

شارع محمد الخامس اقامة تلمساني 
شقة 41 م.ج فاس - 33333 فاس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.58575

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 فبراير) (38 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

وهب الحصص
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القا 3ني للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املديرتين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
الحصص) ( امل3افقة على وهب جميع)
السيد) يملكها  حصة  (1333 أي) (،

في) أحمد  م3الي  الحسني  العل3ي 
رأس مال الشركة وأ ه ين3ي ال3هب))

سعاد) السيدة  زوجته  لصالح 
العل3ي) صفاء) وابنتيه  الرشيدي 
العل3ي) سكينة  والسيدة  الحسني 

الحسني

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القا 3ني من شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية) ذات  شركة  ( الى) ال3حيد 

محدودة)

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

صفاء) املديرتين  استقالة  مايلي:)
العل3ي) سكينة  و  الحسني  العل3ي 

سعاد) السيدة  تعيين  و  ( الحسني)

الرشيدي كمسيرة جديدة لشركة

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2657.

213I

م3تق

  A.R TECHNO SERVICE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

م3تق

الدار البيضاء عين الشق العمارية 
السكن اال  يق 435 الضابق االول 

35 ، 23333، لدار البيضاء املغرب

 A.R(TECHNO(SERVICE  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي بنسليمان 

املنص3رية  تجزئة الصناعية 

املنص3رية 3/1 من البقعة رقم 31  - 

23333 بنسليمان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6915

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13444

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 A.R (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TECHNO SERVICE  SARL
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

محطة الصيا ة و املراقبة التقنية).
عن3ان املقر االجتماعي):)بنسليمان)
الصناعية) تجزئة  ( املنص3رية)
املنص3رية)1/3)من البقعة رقم)31  - 

23333)بنسليمان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) الهراس  عادل  السيد 
ب3ل3) الص3ن  ز قة  البيضاء) الدار 

23333)الدار البيضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) الهراس  رشيد  السيد 
ب3ل3) الص3ن  ز قة  البيضاء) الدار 

23333)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الهراس عن3ا ه)ا)) عادل  ( السيد)
ب3ل3)) الص3ن  ز قة  البيضاء) الدار 

23333)الدار البيضاء)املغرب
عن3ا ه)ا)) الهراس  رشيد  السيد 
ب3ل3)) الص3ن  ز قة  البيضاء) الدار 

23333)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

ماي)2321)تحت رقم)313.
211I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

ONTARGET SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL
HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN
 NACER(ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC
ONTARGET SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 6 شارع 
ابن تاشفين الطابق الثاني الشقة  

رقم8 طنجة  - 93333 طنجة 
املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111175
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ماي) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف3يت السيد))ة))محمد الجباري)
233)حصة اجتماعية من أصل)233 
حسان) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

حميد بتاريخ)37)ماي)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243339.
212I

درعة ارشادات ش.م.م

RIAD JNAN EL AANBAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محمد الخامس صندوق بريد 
13 تص3معت شارع محمد الخامس 

صندوق بريد 13 تص3معت، 
45333، ورزازات املغرب

RIAD JNAN EL AANBAR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي عمارة 14 
حي القدس - 45333 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11549

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 RIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.JNAN EL AANBAR

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
دار الضيافة والرياض.

استغالل مطعم.
عن3ان املقر االجتماعي):)عمارة)14 
حي القدس)-)45333)ورزازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد شكري):))334)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
((: عكي3ي) الرحمان  عبد  السيد 
333)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
السيد عبد العزيز عكي3ي):))333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) شكري  محمد  السيد 
زاوية تزكي ت3دغى العليا)45832)تنغير)

املغرب.
عكي3ي) الرحمان  عبد  السيد 
فرنسا) (84333 فرنسا) عن3ا ه)ا))

فرنسا.
عكي3ي) العزيز  عبد  السيد 
اسبا يا) (29 اسبا يا) عن3ا ه)ا))

اسبا يا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) شكري  محمد  السيد 
زاوية تزكي ت3دغى العليا)45832)تنعير)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب3رزازات))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)376.
213I

م3تق

A.R PETROLE SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

م3تق
الدار البيضاء عين الشق العمارية 
السكن اال  يق 435 الضابق االول 
35 ، 23333، لدار البيضاء املغرب
A.R PETROLE SERVICE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  الدار 

البيضاء 67 شارع تز يت - 23333 

الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6917

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)شتنبر)2323)تقرر إنشاء)

التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

الكائن) و  (A.R PETROLE SERVICE

املنص3رية) بنسليمان  بالعن3ان 

 2/3 املنص3رية) الصناعية  التجزئة 

من البقعة رقم)31                - 23333 

بنسليمان املغرب و املسير من طرف)

السيد)ة))الهراس رشيد و عادل.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

ماي)2321)تحت رقم)339.

214I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 COMPARTIMENT MIFTAH

 FONCTIONNAIRES III

»«Fonds de Titrisation
تأسيس صندوق مشترك للت3ظيف

 COMPARTIMENT MIFTAH«

»FONCTIONNAIRES III

صندوق التسنيد املعتمد بقرار 

من الهيأة املغربية لس3ق الرساميل 

بتاريخ 31 ماي3 2321

2321/AG/TI/331 تحت رقم

التك3يــــن

بم3جب عقد عرفي مؤرخ في) (– (I

31)ماي3)2321،)تم وضع  ظام تدبير)

صندوق تسنيد تكمن مميزاته فيما)

يلي:

-)التسميـة):))))

 COMPARTIMENT MIFTAH«

»FONCTIONNAIRES III

الصندوق) تم إحداث  ( (: املـــــدة) (-

ملدة تبتدئ من تاريخ تك3ينه وتنتهي)

بتاريخ تصفية الصندوق.)



13445 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

-)املؤسسة ال3ديعة:)
 ATTIJARIWAFA« وفابنك) التجاري 
رسمالها) مساهمة  شركة  (،»BANK
الكائن) درهم،) (2.098.596.790,00
شارع) (،2 البيضاء–) بالدار  مقرها 
بالسجل) املقيدة  ي3سف،) م3الي 
رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجاري 

.333
-)مؤسسة التدبير:)

(،»ATTIJARI TITRISATION« شركة)
رسمالها) مساهمة  شركة 
الكائن) درهم،) (11.400.000,00
شارع) (،163 البيضاء-) بالدار  مقرها 
بالسجل) املقيدة  الثاني،) الحسن 
رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجاري 

 .83.339
-املراقب األول للحسابات:)

(،»A. SAAIDI ET ASSOCIES«(مكتب
تمثله السيدة بهـاء)السعيدي.))

تم القيام باإليداع القا 3ني) (– (II
املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 
 7 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

ي3 يـ3)2321)تحت رقم)781574.
عن املستخلص والبيا ات

215I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 STE SABBAR MOTO SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

  STE SABBAR MOTO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
املدينة املن3رة اقامة حمزة رقم 
13 املكازة ب الجديدة - 24323 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SABBAR MOTO SARL AU

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وقطع) النارية  والدراجات  الدراجات 

أو) للدراجات  امللحقات  أو  الغيار 

الدراجات النارية في بيع  صف جملة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 13 املدينة املن3رة اقامة حمزة رقم)

املكازة ب الجديدة)-)24323)الجديدة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: سعيد) صبار  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد صبار سعيد عن3ا ه)ا))حي)

 53 رقم) اكدال  ز قة  علي  �شي  ايت 

الفقيه بن صالح)23233))الفقيه بن)

صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد صبار سعيد عن3ا ه)ا))حي)

 53 رقم) اكدال  ز قة  علي  �شي  ايت 

الفقيه بن صالح)23233))الفقيه بن)

صالح املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)37)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)26557.

216I

2A SOLUTIONS

 EUROPEEN

COMMUNICATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

2A SOLUTIONS

 Rue(liberte(appt 3 N°5 ، 20550،

CASABLANCA MAROC

 EUROPEEN COMMUNICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

 13RUE وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 LIBERTE 3EME(ETG(APT

 5 - CASABLANCA - 20000

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536389

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

متب3عة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 EUROPEEN (: تسميتها)

.COMMUNICATION

 CONSEIL(:(غرض الشركة بإيجاز

.DE GESTION

 13RUE (: عن3ان املقر االجتماعي)

 LIBERTE 3EME ETG APT

 5 - CASABLANCA - 23333

.CASABLANCA MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

 LAKHMOUR SALMA السيدة)

 CASABLANCA 23553 عن3ا ه)ا))

.CASABLANCA MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

 LAKHMOUR SALMA السيدة)

 CASABLANCA 23553 عن3ا ه)ا))

CASABLANCA MAROC

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)4533.

217I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتما ية الثقة العي3ن

LAAYOUNE

STE JAEIDAN PESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

استدراك خطٍإ

بالجريدة) وقع  خطٍإ) استدراك 

الرسمية

العي3ن) الثقة  ائتما ية 

 FIDUCIAIRE CONFIANCE

LAAYOUNE

املر�شى) عبد هللا  بن  عالل  شارع 

العي3ن) املر�شى  (،72333 (، العي3ن)

املغرب

شركة) ( (STE JAEIDAN PESCA

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

ال3حيد

 17 اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان 

ز قة أسفي))املر�شى العي3ن)-)73332 

املر�شى العي3ن املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك 

الرسمية عدد)5669)بتاريخ)23)ي3 ي3)

.2321

بدال من):)املختار حرو�شي

يقرأ):)املختار مشروحي)

الباقي بدون تغيير.

218I
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وين إكسبير

BUNGLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

وين إكسبير
25 ز قة عبد الكريم الدي3ري الدار 
البيضاء، 23133، الدار البيضاء 

املغرب
BUNGLA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 147 شارع 
املقاومة اقامة AFA الطابق 2 الشقة 

22  - 23833 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535641
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUNGLA
نشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بجميع) الحفالت  وتم3ين  املطاعم 
(، وق3د) محطة  انشطة  (، ا 3اعه)
التجارة عن) (، ،)س3بر ماركت) مقاهي)

قرب واملطاعم املحلية با 3اعها)..
عن3ان املقر االجتماعي):)147)شارع)
املقاومة اقامة)AFA)الطابق)2)الشقة)

22  - 23833)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
االدري�شي) ت3فيق  احمد  السيد 
اقامة) حنين  ز قة  (7 عن3ا ه)ا))
 23563 راسين) حي  اسماعيل 

الدارالبيضاء)املغرب.
ت3فيق) الزهراء) فاطمة  السيدة 
تجزئة الدوليز) (7 االدري�شي عن3ا ه)ا))

ا فا)23343)الدارالبيضاؤ املغرب.
االدري�شي) ت3فيق  سارة  السيدة 
اقامة) حنين  ز قة  (7 عن3ا ه)ا))
 23563 راسين) حي  اسماعيل 

الدارالبيضاء)املغرب.
االدري�شي) ت3فيق  حمزة  السيد 
عين) تجزئة سندباد  (138 عن3ا ه)ا))
الدئاب))23343)الدارالبيضاء)املغرب.
السيد اسماعيل ت3فيق االدري�شي)
 75315 ز قة لك3رب) ( (41 عن3ا ه)ا))

باريس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
ت3فيق) الزهراء) فاطمة  السيدة 
تجزئة الدوليز) (7 االدري�شي عن3ا ه)ا))

ا فا)23343)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 34 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781252.
219I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOCIETE ENERGIE DOUBLE
TECHNIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تف3يت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 SOCIETE ENERGIE DOUBLE
TECHNIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع بئر 
ا زران رقم 173 مكرر طا طان - 

82333 طا طان املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2315

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2323 غشت) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):
أحمد اللشكر) )ة)) تف3يت السيد)
533)حصة اجتماعية من أصل)533 

مصطفى) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 
أزعي3ظ بتاريخ)31)غشت)2323.

)ة))سعيد اللشكر) تف3يت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (533
533)حصة لفائدة))السيد))ة))مبارك)

الكر�شي بتاريخ)31)غشت)2323.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بطا طان))بتاريخ)31)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)151.
223I

LK CONSULTING SARL

WARDANA MIKHA
إعالن متعدد القرارات

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تط3ان ، 

93333، تط3ان املغرب
WARDANA MIKHA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

ال3حيد«
وعن3ان مقرها االجتماعي: شارع 
سبتة رقم 131 الشطر الثاني - 

93333 تط3ان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.24613

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
2323)تم اتخاذ) 39)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بيع الحصص)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسيير سعيد حمدى
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين مسيير جديد).)الحسن حمدى

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
املالية) و  البنكية  العمليات  ت3قيع 

للشركة)
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
عقد) املساكنةب  عقد  تع3ييض 

الكراء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير جديد الحسن حمدى

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

21)دجنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتط3ان)

2323)تحت رقم)6234.

221I

وين إكسبير

SELMA F.  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

وين إكسبير

25 ز قة عبد الكريم الدي3ري الدار 

البيضاء، 23133، الدار البيضاء 

املغرب

     .Selma F   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 147 شارع 

املقاومة اقامة AFA الطابق 2 الشقة 

22  - 23833 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

534857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

((((((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  Selma F.

جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نشاط الفنادق واملقاهي واملطاعم مع)

والبيع والت3صيل في عين) (، الخدمة)

الطعام) تدوق  أحداث  مع  (، املكان)
مائدة) (، الضيافة) ،بيت  رياض) (:

تدوق املنتجات الزراعية) (، الضيافة)

بجميع أ 3اعها)..

عن3ان املقر االجتماعي):)147)شارع)

املقاومة اقامة)AFA)الطابق)2)الشقة)

22  - 23833)الدارالبيضاء)املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

فرادين عن3ا ه)ا)) السيدة سلمى 
شقة) (6 ا ج طابق) ميشال  ز قة  (26
 23563 ( اقامة ماريس حي راسين) (7

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
فرادين عن3ا ه)ا)) السيدة سلمى 
شقة) (6 ا ج طابق) ميشال  ز قة  (26
 23563 ( اقامة ماريس حي راسين) (7

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)783432.
222I

ECOGEF

HAKLI-BUILD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL(JANOB(I(BLOC(D(APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
HAKLI-BUILD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

23333 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535461
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAKLI-BUILD

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري)/)اشغال عامة)/)تجارة.

ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق)

(- البيضاء) الدار  املعاريف  (8 رقم) (1

23333)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 93.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 333 ( (: متين) املالك  السيد عبد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 333 ( (: عل3ي) الخالفة  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 333 ( (: بنعي�شى) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد عبد املالك متين عن3ا ه)ا))

حي بام الشطر الثاني ال3لدية الزمامرة)

24233)سيدي بن3ر املغرب.

عن3ا ه)ا)) عل3ي  الخالفة  السيد 

حي بام الشطر االول ال3لدية الزمامرة)

24233)سيدي بن3ر املغرب.

السيد ابراهيم بنعي�شى عن3ا ه)ا))

حي بام الشطر)2)ال3لدية سيدي بن3ر)

24233)سيدي بن3ر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

متين) الرحيم  عبد  السيد 

سيدي) البحابحة  دوار  عن3ا ه)ا))

24432)الجديدة) اسماعيل الجديدة)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)23558.

223I

TRANS DEBLAL S.A.R.L

طرانس دبالل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

TRANS DEBLAL S.A.R.L
 RUE(KASBAH(N° 26 ، 90000،

TANGER MAROC
طرانس دبالل شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 
القصبة رقم 26 طنجة 93333 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)طرانس)

دبالل.
:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 93333 طنجة) (26 رقم) القصبة 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد عماد ابن اعزايز)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد عماد ابن اعزايز عن3ا ه)ا))
سيدي البخاري دار ابن عزايز رقم4 

93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد عماد ابن اعزيز عن3ا ه)ا))

 4 سيدي البخاري دار ابن عزايز رقم)

93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (35 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)4226.

224I

Café cactus

CAFE CACTUS
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعي3ن)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

Cafe cactus

بمقت�شى عقد م3ثق مؤرخ في)38 

)خليل) أعطى السيد)ة)) (2321 ي3 ي3)

تفروتي الحامل))ة))للبطاقة ال3طنية)

بالسجل) املسجل  (V235973 ( ( رقم)

التجاري)17596)باملحكمة االبتدائية)

لألصل) الحر  التسيير  حق  بخنيفرة 

محمد) شارع  ب  الكائن  التجاري 

خنيفرة)) (54333  - الخامس رقم171 

جب3ر) املعطي  للسيد)ة)) املغرب 

رقم)))) ال3طنية  للبطاقة  )ة)) الحامل)

سنة تبتدئ من) (2 ملدة) ( (V132666

38)ي3 ي3)2321)و تنتهي في)37)ي3 ي3)

  9.333 شهري) مبلغ  مقابل  (2323

درهم.

225I

DATA COMPTA

 BOULANGERIE PATISSERIE

LE MONDE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

DATA COMPTA

 RUE(DE(LA(LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،

TANGER MAROC

 BOULANGERIE PATISSERIE LE

 MONDE SARL
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي الس3انى 
شارع أ فا رقم 19 - 93333 طنجة 

املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47315

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 ماي) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف3يت السيد))ة))حسن الجياللي)
 133 حصة اجتماعية من أصل) (25
سعيد) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الجياللي بتاريخ)31)ماي)2321.
أحمد الجياللي) )ة)) تف3يت السيد)
 133 حصة اجتماعية من أصل) (25
سعيد) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الجياللي بتاريخ)31)ماي)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243378.
227I

اورو افريك إكسبير

SUD-SUD FORAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�شي، تجزئة 
ص3فيا ال3ردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

43333، مراكش املغرب
SUD-SUD FORAGES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي تلم3ت 
دوار مير ة قلعة مك3 ة - 45833 

تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1667
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
SUD- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SUD FORAGES
(• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفروالتنقيب وعمل اآلبار).
تلم3ت) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
دوار مير ة قلعة مك3 ة)-)45833)تنغير)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد افسار محمد):))933)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 133 ( (: محمد) الط3يل  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) محمد  افسار  السيد 
 949 رقم) (41 بل3ك) الحسني  الحي 

43333)مراكش املغرب.
عن3ا ه)ا)) محمد  الط3يل  السيد 
تسدامت مير ة قلعة امك3 ة)45833 

تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) محمد  الط3يل  السيد 
تسدامت مير ة قلعة امك3 ة)45833 

تنغير املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2321)تحت رقم)-.
228I

ECOCOMPTA

SOULDI PIECES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:23293
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
SOULDI PIECES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 23 ز قة 
ب3رد الطابق 3 رقم 5 الصخ3ر 
الس3داء - 23293 الدارالبضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOULDI PIECES
اإلستراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و التجارة في قطع الغيار للسيارات و)

الشاحنات.
ز قة) (23 (: عن3ان املقر االجتماعي)
الصخ3ر) (5 رقم) (3 الطابق) ب3رد 
الدارالبضاء) (23293 (- الس3داء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد حسن ص3لدي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد حسن ص3لدي عن3ا ه)ا))
 36 عمارة) (5 املستقبل م س) إقامة 
 23453 معروف) سيدي  (17 رقم)

الدارالبضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد حسن ص3لدي عن3ا ه)ا))
 36 عمارة) (5 املستقبل م س) إقامة 
 23453 معروف) سيدي  (17 رقم)

الدارالبضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781855.

229I

KPM CONSULTING

 PHARMACIE EL MASJID EL

HABIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

KPM CONSULTING

 81BD(LA(RESISTANCE 2EME

 ETAGE(N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA(MAROC

 PHARMACIE EL MASJID EL

HABIB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رياض 

حي الحسني م س 34 8 الرقم 8 - 

23453 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

534417

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE EL MASJID EL

.HABIB

غرض الشركة بإيجاز):)صيدالني.
عن3ان املقر االجتماعي):)رياض حي)

الحسني م س)34 8)الرقم)8 - 23453 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 753.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 7.533 ( (: السيد الحبيب السبحي)
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد الحبيب السبحي عن3ا ه)ا))
حي السالم الياسمين فيال)199)االلفة)

23453)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد الحبيب السبحي عن3ا ه)ا))
حي السالم الياسمين فيال)199)االلفة)

23453)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)783165.

233I

BE ADVISORS

 AFRICA PAY  MAROC SARL
à Associé Unique

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

BE ADVISORS
 Expert(Comptable ، 20000،

Casablanca Maroc
 AFRICA(PAY  MAROC(SARL
à Associé Unique شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13, 
 Rue(Liberté, 3ème(étage,
 Appartement 5, - 20000

CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AFRICA PAY  MAROC SARL à

.Associé Unique
 Conseil (: غرض الشركة بإيجاز)

.de(gestion
(,13 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 Rue( Liberté,( 3ème( étage,
 Appartement( 5,( -( 20000

.CASABLANCA MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
  CLAUSI THOMAS السيد)
 DAR BOUAZZA 23333((عن3ا ه)ا

.CASABLANCA MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
  CLAUSI THOMAS السيد)
 DAR BOUAZZA 23333((عن3ا ه)ا

CASABLANCA MAROC
(- بتاريخ) ( تم اإليداع القا 3ني ب-)

تحت رقم)-.
231I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BOUANANE IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع م3ريتا يا صندوق البريد 
2639 ، 43333، مراكش املغرب

BOUANANE IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
م3ريتا يا صندوق البريد 2639 - 

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUANANE IMMO

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املباني) أو  واملساكن  األرا�شي  وإيجار 

غير) الفيالت  أو  التجارية,املكاتب 

املفروشة.

57)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)

 -  2639 البريد) صندوق  م3ريتا يا 

43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 PREMIUM HOLDING الشركة)

 133 SARL( :  1.333))حصة بقيمة)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

 PREMIUM HOLDING الشركة)

شارع) (،395 عن3ا ه)ا)) (((SARL

كماسة طريق املطار)43333)مراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

الصافي عن3ا ه)ا)) السيدة شيماء)

اقامة روبي عمارة)6)شقة)6)االزدهار)

43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124923.

232I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

EYLAU IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع م3ريتا يا صندوق البريد 

2639 ، 43333، مراكش املغرب

EYLAU IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد السادس عملية مسك الليل 

فيال رقم 33 مكتب رقم 7 - 43333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 EYLAU(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMO

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جميع املباني املفروشة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

محمد السادس عملية مسك الليل)

 43333 -  7 33)مكتب رقم) فيال رقم)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 GAIA HOLDING الشركة)

 MOROCCO (SARL AU( :  999

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 Ely(Michel(RUIMY( :( (1 السيد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
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 GAIA HOLDING الشركة)
MOROCCO (SARL AU))عن3ا ه)ا))
فيال رقم)33)عملية مسك الليل شارع)
 43333 اغلي) باب  السادس  محمد 

مراكش املغرب.
 Ely( Michel( RUIMY السيد)
 13 رقم) فيال  تافراطة  عن3ا ه)ا))
الرباط) (13333 الشمالي) النخيل 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) بل3اد  كريم  السيد 
عمارة)5)شقة)6)ز قة هارون الرشيد)

اكدال)13333)الرباط املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124924.
233I

ste ovada

STE SIDRA AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ste ovada
 mezanine(n°2 melk(el(khamar
 av(tayeb(guennad ، 35100،

guercif(maroc
STE SIDRA AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ملك 
الفداء 132 مركز املريجة - 35133 

GUERCIF املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2323/2131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SIDRA AGRI
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تركيب  ظام الري
االشغال املختلفة))

التصدير واإلستراد).
ملك) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 35133 (- مركز املريجة) (132 الفداء)

GUERCIF)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد محمد الشعري)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد محمد الشعري عن3ا ه)ا))
تازة) (221 رقم) (7 1)مجم3عة) القدس)

35333)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد محمد الشعري عن3ا ه)ا))
تازة) (221 رقم) (7 1)مجم3عة) القدس)

35333)تازة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)11)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1399/2321.
234I

Conseco Africa

 ETILOIMAGE AFRICA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

حل شركة

Conseco Africa
 Rue(El(Yarmouke(RDC(N°1 ، 4
20050، CASABLANCA(MAROC
 ETILOIMAGE AFRICA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 4 ز قة 
اليرم3ك الطابق االر�شي  4 ز قة 
اليرم3ك الطابق االر�شي  23133 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.247491

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 15)مارس) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 ETILOIMAGE ال3حيد) الشريك 
مبلغ رأسمالها) ( (AFRICA SARL AU
مقرها) وعن3ان  درهم  (12.333
الطابق) اليرم3ك  ز قة  (4 اإلجتماعي)
الطابق) اليرم3ك  ز قة  (4 ( االر�شي)
البيضاء) الدار  (23133 ( االر�شي)

املغرب  تيجة ل):)اغالق الشركة.
ز قة) (4 و حدد مقر التصفية ب)
املغرب) ( االر�شي) الطابق  اليرم3ك 

23133)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة))داسيلفا))بيدر))كارل3س)
اليرم3ك) ز قة  (4 عن3ا ه)ا)) و  البيرت3 
الدار) (23133 ( االر�شي) الطابق 
البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخ3لة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العق3د و ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)

4)ز قة اليرم3ك الطابق االر�شي)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782333.
235I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RIAD CHIBANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع م3الي رشيد و عبد)
الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال)
رقم) مكتب  الثالث،) الطابق  ( جليز،)

21)،)43333،)مراكش املغرب
ذات) »شركة  (RIAD CHIBANI
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد«

هيلنة) وعن3ان مقرها االجتماعي:)

حي باب) ( ( درب مجاط) و25) (24 رقم)

مراكش-املدينة) (43333 ( أيالن،)

املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم التقييد في السجل التجاري:)

.113491

 19 على إثر قرار املسير املؤرخ في)
ماي)2321)تقرر إضافة شعار تجاري)

للشركة وه3:

DAR CHIBANIA

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124857.

236I

G.MAO.CCF

STE BARACAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

STE BARACAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 39  

تجزئة  ملصلى  صهريج كناوة فاس 

رقم 39  تجزئة  ملصلى  صهريج كناوة 

فاس 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BARACAS
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منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري+األشغال املختلفة.

  39 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)
كناوة فاس) صهريج  ( ملصلى) ( تجزئة)
رقم)39))تجزئة))ملصلى))صهريج كناوة)

فاس)33333)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد محمد بنيعيش عن3ا ه)ا))
9))تجزئة املصلى صهريج كناوة فاس)

33333)فاس املغرب.
السيد رشيد الحمدان عن3ا ه)ا))
رقم)36)الحبيل سيدي ب3جيدة فاس))

33333)فاس املغرب.
عن3ا ه)ا)) ( دو ان) ( سالم) السيد 
فاس) الفخارين  السرغيني  ( درب) (2

33333)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد محمد بنيعيش عن3ا ه)ا))
9))تجزئة املصلى صهريج كناوة فاس)

33333)فاس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2739/21.
237I

MA-LEX

ELQ TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

MA-LEX
 AVENUE MLY ISMAIL RESD
 MLY(ISMAIL 5EME(ETG(N19
 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY(ISMAIL 5EME(ETG(N19،
90000، TANGER(MAROC

ELQ TRANS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
م3الي  اسماعيل اقامة م3الي 

اسماعيل رقم 22 الطابق الخامس 
رقم 19 طنجة - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116983

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 ELQ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع وطني و دولي)

وكيل للنقل وطني و دولي).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

م3الي) اقامة  اسماعيل  ( م3الي)

الخامس) الطابق  (22 اسماعيل رقم)
طنجة) (93333 (- طنجة) (19 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد املصطفى))قبي�شي)):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

قبي�شي) ( املصطفى) السيد 
رقم) (18 حي الفرح الز قة) عن3ا ه)ا))

93333)الفقيه) 12)الفقيه بن صالح)

بن صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

قبي�شي) ( املصطفى) السيد 
رقم) (18 حي الفرح الز قة) عن3ا ه)ا))

93333)الفقيه) 12)الفقيه بن صالح)

بن صالح املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)242963.
238I

LK CONSULTING SARL

شركة زمزم شونج
إعالن متعدد القرارات

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تط3ان ، 

93333، تط3ان املغرب
شركة زمزم ش3 ج »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: حي 
الدرادب شارع عبد الكريم الخطابي 

رقم 8 املضيق - 93233 املضيق 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.14425
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2323 فبراير) (18 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بيع جميع اسهم السيد عاد غزولة)
املرواني) االدري�شي  السيد  لفائدة 

البشير)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
شركة) من  ( االقا 3ني) الشكل  تغيير 
ذات مسؤولية محدودة الى))الىشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

بشريك وحيد))
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسيير الحالي)
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
البروبي مسييرا) السيد خليل  تعيين 

جديدا للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تشكلت) القا 3ن  ملقتضيات  طبقا 
املحدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مساهمة االسيد عادل غزولة تساوي)

عشرة االف حصة)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

يسير الشركة ملدة غير محدودة السيد)

الخليل البروبي

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

مارس) (33 بتاريخ) ( االبتدائية بتط3ان)

2323)تحت رقم)414.

239I

LK CONSULTING SARL

GOLDAZ TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شارع محمد الخامس رقم 45 

الطابق الثاث رقم 18 تط3ان ، 

93333، تط3ان املغرب

GOLDaz Transport شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي دك3د 

واد الو  - 93333 تط3ان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29561

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOLDaz Transport

:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص).

عن3ان املقر االجتماعي):)حي دك3د)

واد الو))-)93333)تط3ان املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عزيز زيت3ني):))1.333)حصة)
بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

حي) السيد عزيز زيت3ني عن3ا ه)ا))
دك3د واد الو))93333)تط3ان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
حي) السيد عزيز زيت3ني عن3ا ه)ا))
دك3د واد الو))93333)تط3ان املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بتط3ان)

2321)تحت رقم)1334.
243I

CLICKING CONSEIL MAROC

 BOULANGERIE ET
PATISSERIE EL MOURID

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شارع م3الي عبد هللا تجزئة البستان 
ز قة الفردوس رقم 83 ، 43393، 

مراكش املغرب
 BOULANGERIE ET PATISSERIE
EL MOURID شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
1 حاحا املعصرة رقم 178 اسكج3ر 

- 43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BOULANGERIE ET PATISSERIE

.EL MOURID
مخبزة و) (: غرض الشركة بإيجاز)

حل3يات.
عن3ان املقر االجتماعي):)محل رقم)
1)حاحا املعصرة رقم)178)اسكج3ر)-)

43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد املريد مصطفى)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 133% (: مصطفى) املريد  السيد 

بقيمة)133)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد املريد مصطفى عن3ا ه)ا)))
اسكج3ر) (178 رقم) املعصرة  حاحا 

43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد املريد مصطفى عن3ا ه)ا)))
اسكج3ر) (178 رقم) املعصرة  حاحا 

43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)134912.
241I

etablissement darwinier

AQUACULTURE BLEU DAK
شركة الت3صية البسيطة

تأسيس شركة

etablissement darwinier
 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،
73000، dakhla(maroc

 AQUACULTURE BLEU DAK
شركة الت3صية البسيطة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي االمل 1 
بل3ك 34 رقم 33 الداخلة - 73333 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة الت3صية البسيطة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18297
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (26
األسا�شي لشركة الت3صية البسيطة)

باملميزات التالية:
الت3صية) شركة  (: الشركة) شكل 

البسيطة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AQUACULTURE BLEU DAK
تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واألعشاب) واملحار  املائية  األحياء)
املأك3الت) وتربية  واألسماك  البحرية 
وأبال3ن) البحر  وبلح  واملحار  البحرية 
ملعالجة) مصنع  أي  وتشغيل  إنشاء)
وتعبئتها) البحرية  املأك3الت  جميع 

وتح3يلها وحفظها)؛)
وحدات) جميع  وتشغيل  بناء) (
استيراد) ؛) البحر) أو  البر  في  التبريد 
وتصدير وشراء)وبيع وتمثيل وسمسرة)
وتس3يق جميع أ 3اع املنتجات وامل3اد)
واألشياء) الخام  وامل3اد  واملعدات 
وبشكل خاص) (، والسلع بشكل عام)
وتجارة صيد) املتعلقة بصناعة  تلك 

األسماك..
عن3ان املقر االجتماعي):)حي االمل)
1)بل3ك)34)رقم)33)الداخلة)-)73333 

الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
23)حصة) ( (: ( املكي) ( السيدة ابنة)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).
23)حصة) ( (: السيد عبدي الفالي)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).
السيدة فاطمت3 الفالي):))23)حصة)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).
 23 ( (: ( السيد صالح الدين الفالي)

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).
 23 ( (: ( الشنكلي) الزينة  السيدة 

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة ابنة))املكي))عن3ا ه)ا))حي)
اكسيكيسات ز قة بئر معطال الداخلة)

73333)الداخلة املغرب.
عن3ا ه)ا)) الفالي  عبدي  السيد 
حي االمل)1)بل3ك)34)رقم)3)الداخلة)

73333)الداخلة املغرب.
السيدة فاطمت3 الفالي عن3ا ه)ا))
حي االمل)1)بل3ك)34)رقم)33)الداخلة)

73333)الداخلة املغرب.
الفالي)) الدين  صالح  السيد 
 11 ز قة) (33 الرحمة) حي  عن3ا ه)ا))

الداخلة)73333)الداخلة املغرب.
السيدة الزينة الشنكلي))عن3ا ه)ا))
 73333 الداخلة) (4 حي الغفران رقم)

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمت3 الفالي عن3ا ه)ا))
حي االمل)1)بل3ك)34)رقم)33)الداخلة)

73333)الداخلة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

ماي)2321)تحت رقم)854.

242I

DRILADIS SARL AU

FB RECYCLAGE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FB RCYCLAGE SARL AU
اقامة نسيم ج ه6 عمارة 5 الطابق 
االر�شي الشقة رقم1 ، 28833، 

املحمدية املغرب
FB RECYCLAGE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
املقاومة اقامة نسيم ج ه 6 عمارة 5 
الطابق االر�شي شقة رقم1 - 28833 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28267



13453 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 FB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RECYCLAGE SARL AU

-إعادة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تدويرامل3اد الخام و النفايات

-االشغال املختلفة

-استيراد وتصدير).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

املقاومة اقامة نسيم ج ه)6)عمارة)5 

الطابق االر�شي شقة رقم1 - 28833 

املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

البيطح) الفتاح  عبد  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

البيطح) الفتاح  عبد  السيد 

عن3ا ه)ا))شارع املقاومة اقامة نسيم)

ج ه)6)عمارة)5)الطابق االر�شي شقة)

رقم1 28833)املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

البيطح) الفتاح  عبد  السيد 

عن3ا ه)ا))شارع املقاومة اقامة نسيم)

ج ه)6)عمارة)5)الطابق االر�شي شقة)

رقم1 28833)املحمدية املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)38)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1334.

243I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE TIZNIT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

STE TIZNIT TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي جماعة 
ترس3اط قيادة املن دائرة تافراوت 

اقليم تيز يت - 85333 تيز يت 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2459
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2321 مارس) (33 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (2.933.333«
 3.333.333« إلى) درهم«) (133.333«
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع دي3ن الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( االبتدائية بتيز يت)

2321)تحت رقم)219.
244I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE TIZNIT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

STE TIZNIT TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  جماعة 
ترس3اط قيادة املن دائرة تافراوت 

اقليم تيز يت - 85333 تيز يت 
املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2459
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 مارس) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اوشريف) ( علي) )ة)) تف3يت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (7.533
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (15.333
مارس) (17 بتاريخ) امشاعرو  ( هشام)

.2321
اوشريف) ( علي) )ة)) تف3يت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (7.533
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (15.333
 17 بتاريخ) امشاعرو  الرحمان  عبد 

مارس)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( االبتدائية بتيز يت)

2321)تحت رقم)223.
245I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE TIZNIT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

STE TIZNIT TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  جماعة 
ترس3اط قيادة املن دائرة تافراوت 

اقليم تيز يت - 85333 تيز يت 
املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2459
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)17)مارس)2321)تم))تح3يل))
املقر االجتماعي الحالي للشركة من)»)
دائرة) املن  قيادة  ترس3اط  جماعة 

 85333 (- تيز يت) اقليم  تافراوت 

تيز يت املغرب«)إلى)»طريق املن مركز)

تيز يت)) (85333 (- تيز يت) تافراوت 

املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( االبتدائية بتيز يت)

2321)تحت رقم)223.

246I

TGE FIDUS

DR FACIAL BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS

شارع الزرقط3ني كمال بارك سا تر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28813، 

املحمدية املغرب

DR FACIAL BEAUTY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي املركز التجاري 

الحب�شي رقم 47 الطابق 7 برج 14  - 

23433 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535953

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 DR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FACIAL BEAUTY

غرض الشركة بإيجاز):)-)بيع م3اد)

و) االستشارة  (- التجميل) (- التجميل)

التك3ين.



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13454

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الجيش امللكي املركز التجاري الحب�شي)
 23433 -  14 7)برج) 47)الطابق) رقم)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
درار) السعدية  حليمة  السيدة 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
درار) السعدية  حليمة  السيدة 
عن3ا ه)ا))حي السالمة)1))ز قة)84)رقم)

23 23673)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
درار) السعدية  حليمة  السيدة 
 84 ز قة) ( (1 السالمة) حي  عن3ا ه)ا))
رقم)23 23673)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781598.
247I

JIYAR JAOUAD

BRS-CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

BRS-CAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األول رقم 86 ز قة املقاومة  حي 
الحسني بركان - 63333 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
BRS- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CAR
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
حي) ( املقاومة) ز قة  (86 رقم) األول 
بركان) (63333 (- بركان) الحسني 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: محمد) ب3راص  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) محمد  ب3راص  السيد 
الحسني) حي  (86 رقم) املقاومة  ز قة 

بركان)63333)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) محمد  ب3راص  السيد 
الحسني) حي  (86 رقم) املقاومة  ز قة 

بركان)6333)بركان املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2321)تحت رقم)346/2321.
248I

مركز الجبايات و املحاسبة

YANROM TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع عمارة امنار ، 

86353، ا زكان املغرب

YANROM TRANSPORT  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

2 دوار ايت علي بن عبد هللا بلفاع 

اشت3كة ايت باها -  87133. بلفاع 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23639

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (34

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. YANROM TRANSPORT

غرض الشركة بإيجاز):)

-) قل األفراد  يابة عن اآلخرين.

)-) قل البضائع  يابة عن الغير..

عن3ان املقر االجتماعي):)شقة رقم)

بلفاع) دوار ايت علي بن عبد هللا  (2

بلفاع) (.87133 ( (- اشت3كة ايت باها)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد لشطان عبد هللا)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد لشطان عبد هللا عن3ا ه)ا))

بلفاع) هللا  عبد  بن  علي  ايت  دوار 

بلفاع) (87133 باها) ايت  اشت3كة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد لشطان عبد هللا عن3ا ه)ا))
بلفاع) هللا  عبد  بن  علي  ايت  دوار 
بلفاع) (87133 باها) ايت  اشت3كة 

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( االبتدائية با زكان)

2321)تحت رقم)1348.
249I

idaraty

لعمات طرنس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

idaraty
 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،
tanger(maroc

لعمات طرنس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 
الجيراري الز قة 84  رقم 22 - 

93333 طنجة املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48663

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ماي) (33 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مايمي) هشلم  )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (343
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333
ماي) (33 بتاريخ) مجدوبي  اشرف 

.2321
مايمي) هشام  )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (333
1.333)حصة لفائدة))السيد))ة))اي3ب)

مجدوبي بتاريخ)33)ماي)2321.
مايمي) هشام  )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (333
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333
ماي) (33 بتاريخ) الدحيمن  حبيبة 

.2321
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ماي) (17 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)4543.
253I
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fiduciaire(al(hayat

TRANS ATROUSSI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

fiduciaire(al(hayat
 av(Tchaikovski(residence(joba
 B(N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc
TRANS ATROUSSI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

ي3سف ابن تاشفين الطابق 2 رقم 3  
طنجة 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117349

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ATROUSSI
:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائع على الطرق وخدمات النقل.
شارع) (5 (: عن3ان املقر االجتماعي)
ي3سف ابن تاشفين الطابق)2)رقم)3  

طنجة)93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: محمد) النية  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد النية محمد):)1333)بقيمة)

133)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
ج) النية محمد عن3ا ه)ا)) السيد 

قرطاجنة)) (22 جنرال برشل3 ة رقم) (/
37615)م3رسيا اسبا يا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

ج) النية محمد عن3ا ه)ا)) السيد 
قرطاجنة)) (22 جنرال برشل3 ة رقم) (/

37615)م3رسيا اسبا يا
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)117349.
251I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

BAIT ATFAL
إعالن متعدد القرارات

 centre(d›étude(de(gestion(et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

BAIT ATFAL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 53,شارع 
عبد الرحيم ب3عبيد, ال3ازيس 
53,شارع عبد الرحيم ب3عبيد, 
ال3ازيس 23413 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.21765

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 مارس) (29 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
حصة) بتف3يت35.333) إقرار  مايلي:)
اجتماعية في الشركة لفائدة شركة)

AKDITAL HOLDING SA
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
اإلقراربإستقالة السيد محمد ف3زي)
حسيني) لعراقي  محمد  املريني,السيد 
مهامهم) من  رفاس  ال3احد  عبد  و 

كمسيرين للشركة
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

والسيد) السيد رشدي طالب  تعيين 
أحمد أقديم))كمسيرين جدد للشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
شركة) الى  الشركة  بتح3يل  اإلقرار 
ذات) ( املحدودة) املسؤولية  ذات 

الشريك ال3احد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الي3جد أي تعديل في النظام االسا�شي)

للشركة
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782319.
252I

cabinet comptable aziz

HEALTH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 ز قة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 23453، الدارالبيضاء املغرب
HEALTH  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 438 
ز قة مصطفى املعاني - 23333 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
534983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HEALTH
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات والل3ازم الطبية.

 438 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 23333 (- املعاني) مصطفى  ز قة 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة بهاني هناء):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

 9 عن3ا ه)ا)) هناء) بهاني  السيدة 

 23473 القلعة) ز قة  املنار  تجزئة 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) هناء) بهاني  السيدة 

 23473 تجزئة املنار ز قة القلعة) ( (9

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)23399.

253I

cabinet comptable aziz

LAZIO SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz

2 ز قة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 23453، الدارالبيضاء املغرب

LAZIO SAKANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

ركراكة إقامة الك3ر يش  عمارة 

2 رقم 1 ب3رك3ن - 23343 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535413
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 LAZIO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SAKANE
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 2 عمارة) ( الك3ر يش) إقامة  ركراكة 
رقم)1)ب3رك3ن)-)23343)الدارالبيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: علي) امسيك  ( السيد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد))امسيك علي عن3ا ه)ا))33 
تجزئة زكرياء)سيدي معروف)23523 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد))امسيك علي عن3ا ه)ا))33 
تجزئة زكرياء)سيدي معروف)23523 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)23534.
254I

مركز الجبايات و املحاسبة

BOULFAF TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع عمارة امنار ، 

86353، ا زكان املغرب
BOULFAF TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار 

تدوارت ب3لفاف بلفاع اقليم اشت3كة 

ايت باها  - 87133 بلفاع املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOULFAF TRANS

غرض الشركة بإيجاز):)

-) قل األفراد  يابة عن الغير.

-) قل البضائع  يابة عن الغير..

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

تدوارت ب3لفاف بلفاع اقليم اشت3كة)

ايت باها))-)87133)بلفاع املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) ( (: السيد بلعيد بالتي)

بقيمة)133)درهم للحصة).

533)حصة) ( (: السيد مبارك بالتي)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد بلعيد بالتي عن3ا ه)ا))دوار)

تدوارت ب3لفاف بلفاع اقليم اشت3كة)

ايت باها))87133)بلفاع املغرب.

السيد مبارك بالتي عن3ا ه)ا))دوار)

تدوارت ب3لفاف بلفاع اقليم اشت3كة)

ايت باها))87133)بلفاع املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد بلعيد بالتي عن3ا ه)ا))دوار)

تدوارت ب3لفاف بلفاع اقليم اشت3كة)

ايت باها))87133)بلفاع املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( االبتدائية با زكان)

2321)تحت رقم)1347.

255I

etablissement darwinier

AQUACULTURE ÉLITE

شركة الت3صية البسيطة

تأسيس شركة

etablissement darwinier

 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،

73000، dakhla(maroc

aquaculture élite شركة الت3صية 

البسيطة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

رقم 1693 الداخلة  - 73333 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة الت3صية البسيطة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21

األسا�شي لشركة الت3صية البسيطة)

باملميزات التالية:

الت3صية) شركة  (: الشركة) شكل 

البسيطة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.aquaculture élite

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

املائية,معالجة) األحياء) تربية 

املأك3الت) جميع  وحفظ  وتغليف 

واالستيراد) العامة  البحرية,التجارة 

والتصدير,)بناء)وتشغيل وحدة تبريد)

على األرض أو البحر)..

حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

السالم رقم)1693)الداخلة))-)73333 

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 23 ( (: ( السيدة خديجت3 ارويجل)

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).

السيد محمد ارويجل):))23)حصة)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).

 23 ( (: امل3ساوي) السيدة  زيهة 

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).

 23 ( (: فراجي) ( العت3ب) السيدة 

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).

 23 ( (: لحبيب) الغالية  السيدة 

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

ارويجل)) خديجت3  السيدة 

حي السالم ز قة ابن رشد) عن3ا ه)ا))

املغرب) (73333 الداخلة) (3 رقم)

املغرب.

عن3ا ه)ا)) ارويجل  محمد  السيد 

الداخلة) ( (1693 رقم) ( السالم) حي 

73333)املغرب املغرب.

السيدة  زيهة امل3ساوي عن3ا ه)ا))

 74 رقم) ب  بل3ك  السالم  ت3سعة 

السمارة)73333)املغرب املغرب.

السيدة العت3ب))فراجي عن3ا ه)ا))

العمارات الحمر رقم)1 1562)الداخلة)

73333)املغرب املغرب.

السيدة الغالية لحبيب عن3ا ه)ا))

الداخلة) (24 رقم) ( اكسيكسات) حي 

73333)املغرب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيدة الغالية لحبيب عن3ا ه)ا))

الداخلة) (24 رقم) ( اكسيكسات) حي 

73333)الداخلة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

ماي)2321)تحت رقم)915.

256I
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INFOPLUME

DMB DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميم3زا 1 رقم 17 ، 93333، طنجة 
املغرب

DMB DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي طريق 

تط3ان ، اقامة ابن بط3طة مجم3عة 
س ، الطابق 5 شقة رقم 123 طنجة  

- 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117289

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 DMB (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION
استراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ت3زيع امل3اد الغدائية و) (، و تصدير)

التغليف.
طريق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
تط3ان)،)اقامة ابن بط3طة مجم3عة)
س)،)الطابق)5)شقة رقم)123)طنجة))

- 93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ( عزوزي سمير) السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ( سمير) عزوزي  السيد 
بط3طة) ابن  اقامة  (، تط3ان) طريق 
شقة رقم) (5 الطابق) (، مجم3عة س)
اقامة) (، تط3ان) طريق  ( طنجة) (123
ابن بط3طة مجم3عة س)،)الطابق)5 
شقة رقم)123)طنجة))طنجة طنجة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ( سمير) عزوزي  السيد 
بط3طة) ابن  اقامة  (، تط3ان) طريق 
شقة رقم) (5 الطابق) (، مجم3عة س)

123)طنجة))93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243255.
257I

FIDUCIAIRE AKIF

GARDEN STATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE(GARDEN  ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN(SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
GARDEN STATE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي مجم3عة 
التقدم ج ه 2 رقم 17 الطابق 2 

البر 3�شي - 23613  الدارالبيضاء  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535957

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GARDEN STATE
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري-)أشغال متعددة.
عن3ان املقر االجتماعي):)مجم3عة)
 2 الطابق) (17 رقم) (2 ه) ج  التقدم 
الدارالبيضاء)) ( (23613 (- البر 3�شي)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: هللا) آيت  السيدة  3ال 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 ( (: خيري) عبدالعزيز  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيدة  3ال آيت هللا عن3ا ه)ا))
شقة) (3 السنجاري ط) ز قة بهاء) (19
الدارالبيضاء) (23333 املعاريف) (33

املغرب.
السيد عبدالعزيز خيري عن3ا ه)ا)))
) ي3ي3رك)) (13333 جيرزي) (55

ال3اليات املتحدة األمريكية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة  3ال آيت هللا عن3ا ه)ا))
شقة) (3 السنجاري ط) ز قة بهاء) (19
الدارالبيضاء) (23333 املعاريف) (33

املغرب
السيد عبدالعزيز خيري عن3ا ه)ا)))
) ي3ي3رك) (13333 جيرزي) (55

ال3اليات املتحدة األمريكية
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781631.
258I

INFOPLUME

JMD EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميم3زا 1 رقم 17 ، 93333، طنجة 
املغرب

JMD EXPRESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية اجز اية قطعة رقم 456  

شارع  ايزك أ مابين الطبقين رقم 4 - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117371

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 JMD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXPRESS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ال3طني و الدولي الطرقي للسلع.

املنطقة) (: عن3ان املقر االجتماعي)

  456 الصناعية اجز اية قطعة رقم)

شارع))ايزك أ مابين الطبقين رقم)4 - 

93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (433 ( (: بالل) السيد جيد 

بقيمة)133)درهم للحصة).

حصة) (433 ( (: منير) السيد  بيل 

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد حاجي ادريس):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

حصة) (133 ( (: السيد جيد ياسر)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد جيد بالل عن3ا ه)ا))شارع)

الجيش امللكي اقامة دبي بل3ك أ ط)

شقة)27 93333)تط3ان املغرب.

السيد  بيل منير عن3ا ه)ا))املجمع)
رقم) (4 أية) العزيزية  اقامة  الحسني 

113 93333)طنجة املغرب.
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عن3ا ه)ا)) ادريس  حاجي  السيد 
طنجة البالية مركب النخيل أ)1)طابق)

31)رقم)36 93333)طنجة املغرب.
السيد جيد ياسر عن3ا ه)ا))شارع)
تط3ان) (93333  115 رقم) دمشق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ادريس  حاجي  السيد 
طنجة البالية مركب النخيل أ)1)طابق)

31)رقم)36 93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243461.
259I

FLASH ECONOMIE

MABO SNACK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MABO SNACK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
حسن 2 إقامة منير رقم 1 أمام 
مرجان  - 23163 آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 MABO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SNACK

وجبة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
خفيفة

بيع) (، السريعة) ال3جبات  (-
السندويشات) (، الجاهزة) ال3جبات 
(، البيتزا) (، السلطات) (، البرغر) (،
البطاطا املقلية)،)الفطائر)،)ال3افل)،)
اآليس كريم) (، الحل3يات) (، الحل3يات)
،)بيع املشروبات الساخنة والباردة في)

الحال أو ألخذها بعيًدا)؛
-)ت3صيل منزلي)؛

-)التجارة.
-)مطاعم وخدمات تم3ين متنقلة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
أمام) (1 رقم) منير  إقامة  (2 حسن)

مرجان))-)23163)آسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة محاسن ب3مهدي):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
ب3مهدي) محاسن  السيدة 
م3ديب3كيتا)) شارع  (214 عن3ا ه)ا))

23333)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
ب3مهدي) محاسن  السيدة 
م3ديب3كيتا)) شارع  (214 عن3ا ه)ا))

23333)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2321)تحت رقم)11783.
263I

FLASH ECONOMIE

ABORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ABORD
شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلجتماعي: رقم 22 ز قة جبل 
م3�شى الشقة 18 أكدال -  الرباط 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

152379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية
ABORD:تسمية الشركة

تط3ير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تكن3ل3جيا املعل3مات

 22 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)
ز قة جبل م3�شى الشقة)18)أكدال)-)

الرباط
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 133.333 الشركة:) رأسمال  (:
حصة) (1333 الى) مقسمة  درهم،)

بقيمة)133)درهم كالتالي
السيد بجعر رضا):)253)حصة

السيد بجعر حمزة):)253)حصة
السيد رزادي وليد):)253)حصة

 253 (: السيد بلبتاش محمد طه)
حصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وم3اطن مسيري الشركة):

السيد بجعر رضا)
السيد بجعر حمزة)
السيد رزادي وليد

السيد بلبتاش محمد طه
 31 إلى) يناير  (1 املالية:) السنة 

ديسمبر من كل عام.
من) (5٪ خصم) بعد  الربح:)
ي3زع الرصيد) (، االحتياطي القا 3ني)
لقرار الجمعية العامة) (

ً
أو يؤجل وفقا

العادية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2321)تحت رقم)114734
لالستخراج واإلشارة

261I

trainning(office(and(accounting(advice

 MASTER PROJECT
LOGISTICS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تغيير تسمية الشركة

 trainning( office( and
accounting(advice

 rue(1(etage(2(appt(3(tarik(,45
 alkheir( bernoussi( casablanca،

20600،(casablanca(maroc
 MASTER PROJECT
ذات) شركة  (LOGISTICS MAROC
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد
االجتماعي) مقرها  وعن3ان 
 IMMEUBLE MALAK  2 EME
   ETAGE APPART 8  BD CADI AYAD

.- 83333 AGADIR MAROC
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)-
 

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تغيير) (2321 أبريل) (16 املؤرخ في)
 MASTER« من) الشركة  تسمية 
 »PROJECT LOGISTICS MAROC

. « AZ SHIPPING«(إلى
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2321)تحت رقم)99832.
262I

ABOU YASSER CONSEIL

STE TENSIFT-PROJET- SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC(N° 73,
 COMPLEXE(COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC
  STE(TENSIFT-PROJET- SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي زاوية 

سيدي ادريس’ قيادة ايت فاسكة’ 
ايت اورير’ مراكش. مراكش 43333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115811
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في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TENSIFT-PROJET- SARL
بيع) (-/1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

امل3اد الكهربائية بالتقسيط.
2/-)مقاول في االشغال البناء..

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
فاسكة’) ايت  قيادة  ادريس’) سيدي 
 43333 ايت اورير’)مراكش.)مراكش)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: الرامي  3رالدين) السيد 

حصة بقيمة)13)درهم للحصة).
السيد الرامي احماد):))533)حصة)

بقيمة)13)درهم للحصة).
 

 533 (: الرامي  3رالدين) السيد 
بقيمة)13)درهم.

السيد الرامي احماد):)533)بقيمة)
13)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد الرامي  3رالدين عن3ا ه)ا))
دوار ازميم’)تمكرت’)الت3امة’)مراكش.)

43333)مراكش املغرب.
السيد الرامي احماد عن3ا ه)ا))حي)
الح3ز’) ايت اورير’) ايت الشيخ علي’)

مراكش.)43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد الرامي  3رالدين عن3ا ه)ا))
دوار ازميم’)تمكرت’)الت3امة’)مراكش.)

43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124878.
263I

ABOU YASSER CONSEIL

 ABDELLAH GHIATE

CONSTRUCTION  -SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL

 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,

 MARRAKCH, MAROC(N° 73,

 COMPLEXE(COMMERCIALE,

 SYBA, MARRAKCH, MAROC،

40000، MARRAKECH(MAROC

 ABDELLAH GHIATE

  CONSTRUCTION  -SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار 

كزيمة’ سيدي عبد هللا غيت’ 

مراكش. مراكش 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115851

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

متب3عة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 ABDELLAH GHIATE تسميتها:)

. CONSTRUCTION  -SARLAU

غرض الشركة بإيجاز):)1/-)مقاول)

في االشغال البناء.

و) مقاول في تركيب الكهرباء) (-/2

املكيفات.

3/-)حفر االبار..

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
كزيمة’)سيدي عبد هللا غيت’)مراكش.)

مراكش)43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املصطفى النجار):))13.333 

حصة بقيمة)13)درهم للحصة).
 

السيد املصطفى النجار):)13333 
بقيمة)13)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد املصطفى النجار عن3ا ه)ا))
غيت’) هللا  عبد  سيدي  كزيمة’) دوار 

مراكش.)43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى النجار عن3ا ه)ا))
غيت’) هللا  عبد  سيدي  كزيمة’) دوار 

مراكش.)43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124879.
264I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE CAFÉ FATH ELFANNE-
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC(N° 73,
 COMPLEXE(COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC

  STE(CAFÉ(FATH(ELFANNE- SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�شي’عمارة ا 7’ رقم 1623’ تجزئة 
العزوزية’ مراكش. مراكش 43333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115839

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CAFÉ FATH ELFANNE- SARL

غرض الشركة بإيجاز):)1/-)مقهى.

2/-)بيع املاك3الت الخفيفة..

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

االر�شي’عمارة ا)7’)رقم)1623’)تجزئة)

 43333 مراكش) مراكش.) العزوزية’)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة فدوى فتح):))8.753)حصة)

بقيمة)13)درهم للحصة).

1.253)حصة) ( (: السيد ريان الفن)

بقيمة)13)درهم للحصة).

السيدة فدوى فتح):)8753)بقيمة)

13)درهم.

بقيمة) (1253 (: السيد ريان الفن)

13)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) فتح  فدوى  السيدة 
البر 3�شي’) (’8 ز قة) (’2 امل) (’23 رقم)

الدار البيضاء.)23673)الدار البيضاء)

املغرب.

السيد ريان الفن عن3ا ه)ا))تجزئة)

االفاق’)رياض السعادة’)فيال رقم)13’)

مراكش) (43333 مراكش.) السعادة’)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
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عن3ا ه)ا)) فتح  فدوى  السيدة 
البر 3�شي’) (’8 ز قة) (’2 امل) (’23 رقم)
الدار البيضاء.)23673)الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124877.
265I

ZENALUM

LA FICELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA FICELLE
تجزئة اللة حية رقم 82 مراكش، 

43123، مراكش املغرب
LA FICELLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة اللة 
حية رقم 82 تاركة - 43123 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115835
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FICELLE
مخبزة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حل3يات ومطعم.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 43123 (- تاركة) (82 رقم) حية  اللة 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: السيد اهردان عبد الغني)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
((: الحسني) العربي  محمد  السيد 

533)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
الغني) عبد  اهردان  السيد 
عن3ا ه)ا))تجزئة املصم3دي رقم)337 

تاركة))43123)مراكش املغرب.
الحسني) العربي  محمد  السيد 
  24 الرقم) ا فا  تجزئة  عن3ا ه)ا))

28823)املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الحسني) العربي  محمد  السيد 
  24 الرقم) ا فا  تجزئة  عن3ا ه)ا))

28823)املحمدية املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124896.
266I

FIDUCIAIRE AVENUE LAAYOUNE

الجي تيكنولوجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AVENUE
LAAYOUNE

 AV LAAYOUNE IZIKI N°448
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

الجي تيكن3ل3جي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد 6 اقامة مريم بناية 4 الطابق 
االول الشقة 23 مراكش 43333 - 

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115799
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
الجي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

تيكن3ل3جي.
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة

أعمال مختلفة
االستراد و التسدير.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الطابق) (4 اقامة مريم بناية) (6 محمد)
 -  43333 مراكش) (23 الشقة) االول 

43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: محمد) غ3ريجة  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد هبيدة زكرياء):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد غ3ريجة محمد عن3ا ه)ا))
شقة) (31 كا زي) بناية  ت3فيق  بقعة 
سطاط) (26313 سطاط) (B/1/2

املغرب.
عن3ا ه)ا)) زكرياء) هبيدة  السيد 
مراكش) (166 رقم) لحرش  بقعة 

43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) زكرياء) هبيدة  السيد 
مراكش) (166 رقم) لحرش  بقعة 

43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124864.
267I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

IMMO-BIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

IMMO-BIB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي كراج 

الكائن بتجزئة رقم 49 بل3ك ل حي 

الهدى اكادير - 83333 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

47835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMO-BIB

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

كراج) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

بل3ك ل حي) (49 الكائن بتجزئة رقم)

الهدى اكادير)-)83333)اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عمر القد�شي):))343)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 333 ( (: القد�شي) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 333 ( (: القد�شي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) القد�شي  عمر  السيد 

اكادير) الهدى  حي  ل  بل3ك  (49 رقم)

83333)اكادير املغرب.

عن3ا ه)ا)) القد�شي  رشيد  السيد 

7)جيت) 41)شقة) اقامة اركا ة عمارة)

83333)اكادير) سكن بنسركاو اكادير)

املغرب.
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القد�شي عن3ا ه)ا)) السيد حسن 
حي م3الي رشيد) (339 ز قة) (13 رقم)

اكادير)83333)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) القد�شي  عمر  السيد 
اكادير) الهدى  حي  ل  بل3ك  (49 رقم)

83333)اكادير املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2321)تحت رقم)133162.

268I

ZENALUM

ZENALUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ZENALUM

دكان رقم 932 حي الشرف االزدهار ، 

43133، مراكش املغرب

ZENALUM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دكان رقم 

932 حي الشرف االزدهار  - 43133 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZENALUM

األملني3م) (: غرض الشركة بإيجاز)

املقاوم) الصلب  والف3الد  والزجاج 

للصدأ والديك3ر.

عن3ان املقر االجتماعي):)دكان رقم)
 43133 (- ( 932)حي الشرف االزدهار)

مراكش املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الز جاري) املالك  عبد  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
الز جاري) املالك  عبد  السيد 
 932 رقم) الشرف  تجزئة  عن3ا ه)ا))
مراكش) (43133 ( السالم) رياض 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الز جاري) املالك  عبد  السيد 
 932 رقم) الشرف  تجزئة  عن3ا ه)ا))
مراكش) (43133 ( السالم) رياض 

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124937.
269I

fiduciaire(al(hayat

املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

HSO TRANSPORT ET
 LOGISTIQUE 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
ي3سف ابن تاشفين الطابق 2 رقم 3 

طنجة 93333 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري: 
117353

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  الشركة:) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد
 HSO TRANSPORT ET  
الشركة) تسمية  (:LOGISTIQUE
بمختصر) اإلقتضاء) عند  متب3عة 

تسميتها
الشركة بإيجاز: قل البضائع على)

الطرق و خدمات النقل
شارع) (5 املقراإلجتماعي:) عن3ان 
ي3سف ابن تاشفين الطابق)2)رقم)3 

طنجة)93333)املغرب
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة)99)سنة.)
 133333 الشركة:) رأسمال  مبلغ 
ابن3) السيد  كالتالي:) مقسم  درهم 
عتيق سعد:)1333)حصة بقيمة)133 

درهم للحصة
 1333 سعد:) عتيق  ابن3  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة
و) العائلية  و  الشخصية  األسماء)

صفات امل3اطن
السيد ابن3 عتيق سعد) الشركاء:)
133)تجزئة عين العاطي) عن3ا ه رقم)

العرائش املغرب
و) العائلية  و  الشخصية  األسماء)
ابن3) السيد  الشركة  مسيري  م3طن 
تجزئة) (133 عتيق سعد عن3ا ه رقم)

عين العاطي العرائش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2321)تحت رقم)117353

273I

FOUZMEDIA

SHARP WOOD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SHARP WOOD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

اب3 بكر الصديق وز قة غا دي بل3ك 

س إقامة رياض اال دلس الرقم 5 

القنيطرة 143333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63789

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 SHARP(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.WOOD SARL AU

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

 جارة األملني3م واملعدن.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

شارع اب3 بكر الصديق وز قة غا دي)

بل3ك س إقامة رياض اال دلس الرقم)

القنيطرة) (143333 القنيطرة) (5

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد املهدي الحسني عن3ا ه)ا))

--)--)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد املهدي الحسني عن3ا ه)ا))

--)--)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)31)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)-.
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

PI-SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وفاة شريك

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

PI-SUD  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول  ز قة ميشليفن رقم 22 الخيام 

2 اكادير - 83333 اكادير املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9511

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2321)تم اإلعالم) يناير) (22 املؤرخ في)
اللطيف) عبد  الشريك  ب3فاة 
على) حصصه  ت3زيع  و  الزحناوي 
)لرسم اإلراثة املؤرخ في)38 

ً
ال3رثة تبعا

يناير)2321)بالشكل األتي):
 125 ( (، ( بربان) ( مريم) السيد)ة))

حصة).
((، ( الزحناوي) ابتسام  السيد)ة))

292)حصة).
((، ( الزحناوي) ي3سف  السيد)ة))

583)حصة).
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
مارس) (38 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2321)تحت رقم)98611.

272I

INFOPLUME

COMERCIO AMIGOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميم3زا 1 رقم 17 ، 93333، طنجة 
املغرب

  COMERCIO AMIGOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
األصيل  رقم 173 الطابق األول  

طريق تط3ان - 93333 طنجة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89619

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2321 ماي) (36 في) املؤرخ 

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

التليدي))أشرف كمسير وحيد

تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243243.

273I

INFOPLUME

 MERYNAB BUSINESS
CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

INFOPLUME

149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميم3زا 1 رقم 17 ، 93333، طنجة 

املغرب

 MERYNAB BUSINESS CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

الزرقط3ني عمارة رقم 32 شقة رقم 

29 الطابق األول - 93333 طنجة 

املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.114799

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تح3يل)) ( تم) (2321 ماي) (11 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 32 رقم) عمارة  الزرقط3ني  »ز قة 

شقة رقم)29)الطابق األول)-)93333 

طا طان) »شارع  إلى) املغرب«) طنجة 

األول شقة) الطابق  (2 ( اقامة ورغة)
رقم)53 - 93333)طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243383.
274I

ISDM CONSULTING

SAHARA TA9AT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العي3ن املغرب
SAHARA TA9AT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
سكيكمة ز قة 13 رقم 121  - 

73333 العي3ن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA TA9AT
غرض الشركة بإيجاز):)الفالحة

االستراد والتصدير
البناء)واألشغال العم3مية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
سكيكمة ز قة)13)رقم)121  - 73333 

العي3ن املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد الحافظ السابق)
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد الحافظ السابق عن3ا ه)ا))
ب3جدور) (73333 اال صار) شارع 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد الحافظ السابق عن3ا ه)ا))
ب3جدور) (73333 اال صار) شارع 

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1819.

275I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

PI-SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

PI-SUD  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  الطابق 
االول ز قة ميشليفن رقم 22 الخيام 

2 اكادير - 83333 اكادير املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9511

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2321 يناير) (22 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))بربان)

مريم كمسير وحيد
تبعا ل3فاة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
مارس) (38 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2321)تحت رقم)98611.

276I
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رمزي لالستشارات

CH TEAM
إعالن متعدد القرارات

رمزي لالستشارات
شارع 24  3 بر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 31 شقة رقم 31 
العي3ن ، 73333، العي3ن املغرب

CH TEAM »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: شارع ام 
السعد عمارة 48 الطابق الثالث رقم 
13 العي3ن - 73333 العي3ن املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33979
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (25 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:31 رقم) قرار 
ز قة) الى  الرئي�شي  املقر  مايلي:) قل 
 31 حي خط الرملة) (18 أكف3ل رقم)

العي3ن
على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 
مايلي:)انشاء)فرع باملحمدية بالعن3ان)
الطابق) (53 رقم) س  االقامة  التالي.)

االر�شي بالزا)41 
على) ينص  الذي  (:33 رقم) قرار 
تععين السيد شعيب محدود) مايلي:)

مسيرا للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1648/2321.
277I

EUROPE AUDIT

TIT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

EUROPE AUDIT
املكتب 1، الطابق االول رقم668   
تجزئة املسار طريق أسفي، 43113، 

مراكش املغرب

TIT TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 971 

تجزئة املسار املنارة 43113 مراكش 

املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11545/2394

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2331 ي3لي3ز) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ابراهبم لحيان) )ة)) تف3يت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (533

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333

ي3لي3ز) (12 بتاريخ) العربي  محمد 

.2331

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

13)غشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2331)تحت رقم)963.

278I

BRADUS BUSINESS CENTER

TECHMED DIAGNOSTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 TECHMED DIAGNOSTICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

 RUE وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 REGRAGA RES LA CORNICHE

 IMM 2 RDC(APT 1 - 20200

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

453429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) إعداد  تم  (2323 يناير) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

تسميتها)) بمختصر  اإلقتضاء)

 TECHMED DIAGNOSTICS

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير

شارع) (: املقر االجتماعي) عن3ان  ( (

 2 شقة) الك3ر يش  اقامة  ركراكة،)

البيضاء) الدار  (1 األر�شي) الطابق 

املغرب)

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة)

)مبلغ رأسمال الشركة):)133.333 

درهم،)مقسم كالتالي

السيد ت3فيق عازم

)))حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

1.333

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء)

 14 عن3ا ه) عازم  ت3فيق  السيد 

23)سيدي بر 3�شي الدار) بل3ك رقم)

البيضاء،)املغرب

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة:

 14 عن3ا ه) عازم  ت3فيق  السيد 

23)سيدي بر 3�شي الدار) بل3ك رقم)

البيضاء،)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2323)تحت رقم-)

279I

EUROPE AUDIT

TIT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

EUROPE AUDIT

املكتب 1، الطابق االول رقم668   

تجزئة املسار طريق أسفي، 43113، 

مراكش املغرب

TIT TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 971 

تجزئة املسار املنارة 43113 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11545/2394

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

2331)تم تعيين) 12)ي3لي3ز) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))العربي)

OULARABI)محمد كمسير آخر

تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

13)غشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2331)تحت رقم)963.

283I

ائتما ية أكيدي

HYDRO - MAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

ائتما ية أكيدي
ز قة اسفي،محج الحسن الثاني، 

الشقة 12، الطابق الثالث  )م.ج) 

حمرية مكناس ، 53333، مكناس 

املغرب

HYDRO - MAZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 651 

تجزئة املنص3ر 53353، مكناس - 

53353 مكناس املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.43635

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تح3يل)) ( تم) (2321 ماي) (27 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(،53353 تجزئة املنص3ر) (651 »رقم)

مكناس)-)53353)مكناس املغرب«)إلى)
مكرر،) (33 رقم) »ز قة هيتين رياض،)

مكناس)-)53353)مكناس))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)43635.

281I
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

PI-SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل الشكل القا 3ني للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

PI-SUD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

و عن3ان مقرها االجتماعي  الطابق 
االول ز قة ميشليفن رقم 22 الخيام 

2 اكادير  - 83333 اكادير .
تح3يل الشكل القا 3ني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9511

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تح3يل) (2321 يناير) (22 املؤرخ في)
الشكل القا 3ني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) ال3حيد«)

املحدودة«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
مارس) (38 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2321)تحت رقم)98611.
282I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أنتز سوفتوير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
خفض رأسمال الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

93333، طنجة املغرب
أ تز س3فت3ير شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 74 - 74أ 
شارع م3الي ادريس األول إقامة 

طنجي أوفيس سينتر - 93333 طنجة 
املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93361
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم خفض) (2321 ماي) (12 املؤرخ في)
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»333.333)درهم«)أي من)»353.333 
درهم«)إلى)»53.333)درهم«)عن طريق)

:)تخفيض عدد))األسهم.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243447.
283I

م3ثق

MABI-INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

م3ثق
اقامة القصر عمارة د, زاوية 

شارع يعق3ب املنص3ر و شارع 
غا دي الدالرالبيظاء ، 23273، 

الدارالبيظاء املغرب
MABI-INVEST   »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: 15 ز قة 
 جيب محف3ظ,       الطابق االول 

23233 الدار البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.332433
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2321 ماي) (12 في) املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�شي للشركة مع)

مقتضيات القا 3ن:)
إعالن عن هبة حق اال تفاع وحق)

الرقبة لحصص شرا كية
رسمي) ( عقد) بمقت�شى  (-I
الكتاني٬  العرب  عز  األستاذ  تلقاه 
م3ثق بالدار البيضاء٬)بتاريخ)12)ماي3)
2321)))مسجل بالدار البيضاء)بتاريخ)

23)ماي3)2321   :
العل3ي) طاطة  السيدة  وهبت  (- (
 33.753 بـ) اال تفاع  حق  الفضيلي 
حصة شرا كية لصالح السيد م3الي)
اإلدري�شي وحق) عدو  بن  العالي  عبد 

الرقبة ب)69333)حصة شرا كية من)
قبل السيدة طاطة العل3ي الفضيلي)
لصالح أبنائها السيد حمزة بن عدو)
اإلدري�شي),)سلمى بن عد و))اإلدري�شي))
اإلدري�شي) عدو  بن  زينب  اآلنسة  و 
23133)حصة شرا كية لكل) بمعدل)

منهما.
بمقت�شى عقد))رسمي تلقاه) (-II
م3ثق) الكتاني٬) العرب  عز  األستاذ 
ماي3) (-12 بتاريخ) البيضاء٬) بالدار 
2321)))مسجل بالدار البيضاء)بتاريخ)

23)ماي3)2321)تمت))):
املصادقة على الهبة)). (-

�شي) األسا  القا 3ن  من  (-
للشركة)6)و)7:))))-))تغيير البن3د رقم))

بمقت�شى عقد رسمي) (- (III  -
الكتاني٬  العرب  عز  األستاذ  تلقاه 
م3ثق بالدار البيضاء٬))بتاريخ)12)ماي3)
2321)))مسجل بالدار البيضاء)بتاريخ)
23)ماي3)2321)عدل الشركاء)القا 3ن)

األسا�شي للشركة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم))782369.
284I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

SOS EXPRESS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، فاس املغرب
SOS EXPRESS SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي  عمارة ابن م3�شى 
الك3اش الطابق 2 فاس  - 33333 

فاس  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68327
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 SOS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. EXPRESS SARL

غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

 قل البضائع)

مقاولة في النقل السياحي).

عن3ان املقر االجتماعي):)شارع عبد)

م3�شى) ابن  عمارة  ( الخطابي) الكريم 

 33333 (- ( فاس) (2 الطابق) الك3اش 

فاس))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة))سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (533 ( (: ( السيد ادم الزين)

بقيمة)133)درهم للحصة).

((: ( الحسني) االزمي  محمد  السيد 

253)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

السيد االزمي الحسني عمر)):))253 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد ادم الزين))عن3ا ه)ا))تجزئة)
ال3ئام رقم)17)الشقة)36)ريق ايم3زار)

فاس))33333)فاس))املغرب).

الحسني)) االزمي  محمد  السيد 
ز قة االسكندرية تجزئة) (9 عن3ا ه)ا))

الخطيب فاس)) ابن  العثما ية شارع 

33333)فاس))املغرب).

عمر)) الحسني  االزمي  السيد 

الشقة) عمر  اقامة  (15 عن3ا ه)ا))
فاس) تاشفين  ابن  ي3سف  ز قة  (4

مكناس) (33393 ( مكناس) الجديد 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد ادم الزين عن3ا ه)ا))تجزئة)
ال3ئام رقم)17)الشقة)36)ريق ايم3زار)

فاس))33333)فاس))املغرب.
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الحسني)) االزمي  محمد  السيد 

ز قة االسكندرية تجزئة) (9 عن3ا ه)ا))

الخطيب فاس)) ابن  العثما ية شارع 

33333)فاس))املغرب)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2831.

285I

مكتب الصابري

NORTIA  IMMO-DEV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مكتب الصابري

شارع م3لي إسماعيل ز قة أكدير 

أبراج طنجة بل3ك1الطابق الثالث 

رقم29 طنجة ، 93333، طنجة 

املغرب

NORTIA  IMMO-DEV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

اجدير ميستر خ3ش رقم 22  طنجة 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117341

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NORTIA  IMMO-DEV

منعيش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، البناء) اشغال  مختلف  (، عقاري)

استيراد وتصدير.

ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
طنجة) ( (22 اجدير ميستر خ3ش رقم)

93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الشايب عمر):))133)حصة)

بقيمة)1.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) عمر  الشايب  السيد 
  22 رقم) خ3ش  ميستر  اجدير  ز قة 

93333)طنجة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) عمر  الشايب  السيد 
  22 رقم) خ3ش  ميستر  اجدير  ز قة 

93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5462.
286I

SAFAA

STE TRANSELKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

SAFAA
 N°4 AV(ZARQTOUNI(VN ،

46000، SAFI(MAROC
STE TRANSELKA  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 44 ز قة 
ال3ا تي سيدي عبد الكريم اسفي  - 

46333 اسفي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13339

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 ي3 ي3) (38 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
   STE TRANSELKA الشريك ال3حيد)
درهم) (133.333 رأسمالها) مبلغ 

ز قة) (44 اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان 

اسفي)) الكريم  عبد  سيدي  ال3ا تي 

(: ل) املغرب  تيجة  اسفي  (46333  -

املنافسة.

ز قة) (44 و حدد مقر التصفية ب)

(- ( ال3ا تي سيدي عبد الكريم اسفي)

46333)اسفي املغرب.)

و عين:

و) القاسم  ( محمد) السيد)ة))

حي) ال3ا تي  ز قة  (133 عن3ا ه)ا))

 46333 اسفي) الكريم  عبد  سيدي 

اسفي املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2321)تحت رقم)667.

287I

MAITRE ZOUAOUI CHAKIB NOTAIRE

PHENIX WORLD PROTECT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

دي3ان األستـاذ الزواوي شكيب،

م3ثق بفاس

66 شارع محمد السالوي، املدينة 

الجديدة اكدال

فاس

 PHENIX WORLD « شركة

   PROTECT« S.A.R.L .AU

»تأسيس«

تلقاه) ت3ثقي  عقد  بمقت�شى 

امل3ثق) شكيب  الزواوي  األستاذ 

ماي) (26 بتاريخ) )املغرب)،) بفاس،)

محدودة) شركة  تأسيس  تم  (،2321

املسؤولية ذات شريك وحيد،)و ذات)

املميزات التالية:

 PHENIX (« شركة) التسمية:)

WORLD PROTECT « S.A.R.L .AU

)الشريك:)السيدة سلمى مصباحي)

)الهدف اإلجتماعي:)تهدف الشركة)

إلى:

-)الحراسة.

-)أنشطة أمنية خاصة.

العمليات) جميع  وعم3ما  (-

التجارية،)الصناعية،)املالية املنق3لة)

و العقارية املرتبطة بطريقة مباشرة)

أو غير مباشرة بالهدف االجتماعي أو)

بإمكانها تنمية الشركة.)

املقر) حدد  االجتماعي:) املقر 

8)حي بام بنس3دة) االجتماعي بفاس،)

املركز.

 99 املدة:)حددت مدة الشركة في)

سنة ابتدءا من ي3م التأسيس النهائي)

إال في حالة الزيادة في املدة أو الحل)

املسبق للشركة.

حدد) االجتماعي:) الرأسمال 

رأسمال الشركة في مبلغ عشرة أالف)

إلى) مقسمة  درهم)) (13.333( درهم)

مائة))133))حصة إجتماعية من فئة)

ال3احدة) للحصة  درهم  (133 مائة)

 قدا منحت كاملة إلى:

-)السيدة سلمى مصباحي.......133 

حصة

-املجم3ع....133)حصة.

تم تعيين السيدة سلمى) التسيير:)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  مصباحي 

محدودة،

لتك3ين) (%5 بعد اقتطاع) األرباح:)

يع3د) القا 3ني،) االحتياط  صندوق 

الباقي إلى الشريك ال3حيد.

كتابة) لدى  القا 3ني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بفاس.

بتاريخ)11)ي3 ي3)2321،)تحت رقم)

2826)تم اإليداع القا 3ني لدى كتابة)

بفاس،) التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري تحت رقم)68321.
من أجل اإليداع و النشر)))

دي3ان األستـاذ الزواوي شكيب)

288I
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Notaire MARIAME GAOUANE

ASMA LODGING SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

األستاذة مريم ك3ان م3ثقة

العن3ان: 6 - شارع ه3ف3يت ب3اني 

حي املدينة القديمة الدار البيضاء

 شركة دات املسؤولية املحدودة  

ASMA LODGING

  رأسمالها االجتماعي : 53.333.333 

درهم

السجل التجاري : 536357

املقر االجتماعي : 129 محج الجيش 

امللكي زاوية ز قة البريهمي االدري�شي 

الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

بمقت�شى عقد م3ثق مؤرخ في)31 

البيضاء) بالدار  مسجل  (2321 ماي)

لشركة) األسا�شي  القا 3ن  إعداد  تم 

باملميزات) ( ذات املسؤولية املحدودة)

التالية:

تسمية) (ASMA LODGING

الشركة))

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة

غرض) (: ( العقاري) اإلنعاش  (

الشركة بإيجاز

محج) (129 (: االجتماعي) املقر 

البريهمي) ز قة  زاوية  امللكي  الجيش 

االدري�شي الدار البيضاء

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وم3اطن الشركاء):)

املغربية) السع3دية  الشركة 

لالستثمار اال مائي)»)أسماء)أ فيست)

محج) (129 االجتماعي:) املقر  (

البريهمي) ز قة  زاوية  امللكي  الجيش 

االدري�شي الدار البيضاء

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة:)

السيد سعيد محب3بي

129)محج الجيش امللكي) عن3ا ه:)

الدار) االدري�شي  البريهمي  ز قة  زاوية 

البيضاء

السيد محمد الراجي

129)محج الجيش امللكي) عن3ا ه:)

الدار) االدري�شي  البريهمي  ز قة  زاوية 

البيضاء

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782352

289I

TECO GEST SARLAU

COVEHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU

 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda(Oulfa(CASABLANCA،

20202، CASABLANCA(MAROC

COVEHA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 117 شارع 
ابن منير اقامة الزرقاء الطابق االول 

رقم 2 املعاريف - 23373 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

498453

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COVEHA

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املالبس واملنتجات املنس3جة.

امل3اد) جميع  وتصدير  استيراد 
واملستلزمات) واملنتجات  الخام 
واآلالت) وامل3اد  واإلكسس3ارات 

املتعلقة بصناعة النسيج واملالبس..
 117 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
شارع ابن منير اقامة الزرقاء)الطابق)
االول رقم)2)املعاريف)-)23373)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: السيد عبد الرزاق ب3مد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
ب3مد) الرزاق  عبد  السيد 
عن3ا ه)ا))ز قة بروكسيل اقامة وليلي)
 23333   5 الثاني شقة) الطابق  (43

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
ب3مد) الرزاق  عبد  السيد 
عن3ا ه)ا))ز قة بروكسيل اقامة وليلي)
 23333   5 الثاني شقة) الطابق  (43

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2321)تحت رقم)773966.
293I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE MOUKRIM D›IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

حل شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 33 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54333، 
خنيفرة املغرب

 STE MOUKRIM D›IMPORT
EXPORT  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد)في 

ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي امال3 
ز قة 71 خنيفرة  - 54333 خنيفرة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2797

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2321 ماي) (35 في) املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 STE MOUKRIM ال3حيد) الشريك 

مبلغ) ( ( (D’IMPORT EXPORT
وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)

 71 مقرها اإلجتماعي حي امال3 ز قة)

املغرب) خنيفرة  (54333 (- ( خنيفرة)

 تيجة ل):)عدم ال3ص3ل للهدف).

و حدد مقر التصفية ب حي امال3)
خنيفرة) (54333 (- ( خنيفرة) (71 ز قة)

املغرب.)

و عين:

و) مكريم  ( ( حفيظ) السيد)ة))

 54333 حي امال3 خنيفرة) عن3ا ه)ا))

خنيفرة املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

13)ي3 ي3) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2321)تحت رقم)225.

291I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE AMINA›S FOR CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد الخامس رقم 33 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54333، 

خنيفرة املغرب

STE AMINA›S FOR CAR  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
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وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

الرشيدية رقم 36 عمارة 2 خنيفرة  - 

54333 خنيفرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3339

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تعيين) تم  (2321 ماي) (25 في) املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة))عفار)

امينة كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

13)ي3 ي3) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2321)تحت رقم)226.

292I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE LIMAMCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE LIMAMCO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم 23 

تاركة القديمة - 52333 الراشيدية 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8639

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 ي3 ي3) (39 املؤرخ في)

ذات) شركة  (SOCIETE LIMAMCO

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعن3ان  درهم  (13.333

القديمة) تاركة  (23 رقم) اإلجتماعي 

املغرب  تيجة) الراشيدية  (52333  -

لقفل التصفية.

و عين:
رحي3ي) ( املجيد) عبد  السيد)ة))
القديمة) تاركة  (26 رقم) عن3ا ه)ا)) و 

املغرب كمصفي) الراشيدية  (52333

)ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 23 وفي رقم) (2321 ي3 ي3) (39 بتاريخ)
الراشيدية) (52333 (- تاركة القديمة)

املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)279/2321.
293I

EUROPE AUDIT

TIT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت3سيع نشاط الشركة)

EUROPE AUDIT
املكتب 1، الطابق االول رقم668   
تجزئة املسار طريق أسفي، 43113، 

مراكش املغرب
TIT TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها االجتماعي رقم 971 
تجزئة املسار املنارة 43113 مراكش 

املغرب.
ت3سيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11545/2394

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2331 أبريل) (29 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
جميع عمليات اإلنعاش العقاري)
 Toutes Opérations de promotion

.(,immobilière
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ماي) (29 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2331)تحت رقم)767.
294I

HYS LEADER MAROC

HYS LEADER MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

HYS LEADER MAROC
مجم3عة التقّدم GH2-17 الطابق 
الثاني سيدي البر 3�شي ، 23633، 

الدار البيضاء املغرب

HYS LEADER MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مجم3عة 

التقّدم GH2-17 الطابق الثاني 

سيدي البر 3�شي - 23633 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 HYS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEADER MAROC

البيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والنقل) والتسليم  والت3زيع  والشراء)

لجميع) الل3جستية  والخدمات 

وملحقات) واملنتجات  السلع  أ 3اع 

املنظفات)؛)مستحضرات التجميل و)

...)ومنتجات مختلفة

واملشتريات) العامة  التجارة 

وتس3يق املبيعات ملختلف املنتجات)

الغذائية بالجملة والتجزئة

وبيع جميع أ 3اع املنتجات) شراء)

أو امل3اد أو املستلزمات أو الخدمات)

عن بعد عبر اإل تر ت وجميع املنتجات)

واإلضافات األخرى املخصصة لغرض)

الشركة.

عن3ان املقر االجتماعي):)مجم3عة)

الثاني) الطابق  (GH2-17 التقّدم)

الدار) (23633 (- البر 3�شي) سيدي 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: العنتري) السيد محمد 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) العنتري  محمد  السيد 
شطر) (49 رقم) (13 حي االزهر عمارة)
11/1)سيدي الر 3�شي)23623)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
ب3حنيك عن3ا ه)ا)) السيدة سناء)
شطر) (49 رقم) (13 حي االزهر عمارة)
11/1)سيدي الر 3�شي)23623)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782337.
295I

EUROPE AUDIT

TIT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

EUROPE AUDIT
املكتب 1، الطابق االول رقم668   
تجزئة املسار طريق أسفي، 43113، 

مراكش املغرب
TIT TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 971 
تجزئة املسار املنارة 43113 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11545/2394

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2336 ماي) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من) أي  درهم«) (4.933.333«
 5.333.333« إلى) درهم«) (133.333«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

 قدية أو عينية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3لي3ز) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2336)تحت رقم)27973.
296I
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STE SLASSCASH

SLASSCASH SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

STE SLASSCASH
 CENTRE OURDZAGH
 TAOUNATE، 34000،
TAOUNATE MAROC

SLASSCASH SARL A.U شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجئة 1 

ال3ردزاغ غفساي تاو ات  - 34333 
تاز ات  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SLASSCASH SARL A.U
تح3يل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االم3ال).
 1 تجئة) (: عن3ان املقر االجتماعي)
 34333 (- ( ال3ردزاغ غفساي تاو ات)

تاز ات))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ( غازي) كمال  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ( غازي) كمال  السيد 
 34333 ( تاو ات) غفساي  ال3ردزاغ 

تاوات))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ( غازي) كمال  السيد 

 34333 ( تاو ات) غفساي  ال3ردزاغ 

تاو ات املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بتاو ات)

2321)تحت رقم)317.

297I

SOCIETE HADI CONSEIL

 SOCIETE SMART SYSTEMS
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

SOCIETE HADI CONSEIL

حي املسار تجزئة رقم 785 الطابق 

االول شقة رقم 1 ، 43333، مراكش 

املغرب

 SOCIETE SMART SYSTEMS

MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 134 

فندوق الصرصار الطابق االر�شي 

شقة رقم 3 امل3قف  - 43333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115863

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE SMART SYSTEMS

.MARRAKECH

غرض الشركة بإيجاز):)االشهار.
عن3ان املقر االجتماعي):)رقم)134 
االر�شي) الطابق  الصرصار  فندوق 
 43333 (- ( امل3قف) (3 رقم) شقة 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الصرصار)) علي  محمد  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
الصرصار)) علي  محمد  السيد 
 97 عمارة) السعادة  دار  عن3ا ه)ا))

الطابق)2  43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الصرصار)) علي  محمد  السيد 
 97 عمارة) السعادة  دار  عن3ا ه)ا))

الطابق)2  43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124922.
298I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

 STE ANEJAR IKHWAN
 POUR LE COMMERCE ET

LE TRANSPORT - SAICT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 1127
، 85000، TIZNIT(MAROC
 STE ANEJAR IKHWAN

 POUR LE COMMERCE ET LE
TRANSPORT - SAICT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 11 

الطابق الثاني شقة 4 تجزئة ال3حدة   
- 85333 تيز يت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ANEJAR IKHWAN POUR LE

 COMMERCE ET LE TRANSPORT

.- SAICT

غرض الشركة بإيجاز):))التجارة و)

النقل لحساب الغير.

 11 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)

الطابق الثاني شقة)4)تجزئة ال3حدة)))

- 85333)تيز يت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ا جار) احمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد احمد ا جار عن3ا ه)ا))رقم)

 85333  2 النخيل) حما  تجزئة  (53

تيز يت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد احمد ا جار عن3ا ه)ا))رقم)

 85333  2 النخيل) حما  تجزئة  (53

تيز يت املغرب

السيد الحسين أبراش عن3ا ه)ا))

 85333 ( ادا ومكن3ن) ز قة  (32 رقم)

تيز يت املغرب.



13469 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( االبتدائية بتيز يت)

2321)تحت رقم)237/2321.

299I

FIDORO MULTI-SERVICES

NOURDAC DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC

NOURDAC DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

الرحمة، رقم 73، الداخلة. - 73333 

الداخلة. - 73333 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18495

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOURDAC DESIGN

جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والترصيص) والكهرباء) البناء) أشغال 

والتبليط،)أشغال وخدمات مختلفة،)

تجارة عامة،)استيراد وتصدير..

حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الرحمة،)رقم)73،)الداخلة.)-)73333 

الداخلة.)-)73333)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

هروا) بن  اللطيف  عبد  السيد 

درهم) (100,00 حصة بقيمة) (533   :

للحصة).

 533 ( (: السيد عبد العزيز مل3ري)

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

هروا) بن  اللطيف  عبد  السيد 

مراكش) (43163 مراكش) عن3ا ه)ا))

املغرب.

السيد عبد العزيز مل3ري عن3ا ه)ا))

شيشاوة)41152)شيشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

هروا) بن  اللطيف  عبد  السيد 

مراكش) (43163 مراكش) عن3ا ه)ا))

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

ي3 ي3)2321)تحت رقم)991.

333I

شركة فيدابك3 ش.م.م

الوسيط ميطال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

شركة فيدابك3 ش.م.م

حي املجد شارع القدس رقم 75 

الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 

93383، طنجة املغرب

ال3سيط ميطال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي قرب 

مسجد عين مشالوة مدشر الخرب 

كلم 9 طريق تط3ان - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ال3سيط ميطال.
في) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخردة واملتالشيات.
قرب) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الخرب) مدشر  مشالوة  عين  مسجد 
93333)طنجة) كلم)9)طريق تط3ان)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: فريا ة) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) فريا ة  أحمد  السيد 
مل3سة) وقيادة  جماعة  البرج  قرية 
فحص أ جرة)94333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) فريا ة  أحمد  السيد 
مل3سة) وقيادة  جماعة  البرج  قرية 

فحص أ جرة)94333)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)-.
331I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE INDUSTRIE
MYASSAR ET FILS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

قفل التصفية

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE INDUSTRIE MYASSAR

ET FILS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : مــحــل 
رقم1 دوار  راس الـمـاء    فـــاس - 

33333 فـــاس الــمـغــرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.63199

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (32 في) املؤرخ 
 SOCIETE INDUSTRIE MYASSAR
مسؤولية) ذات  شركة  (ET FILS
محدودة ذات الشريك ال3حيد مبلغ)
رأسمالها)100.000,00)درهم وعن3ان)
دوار)) رقم1) مــحــل  اإلجتماعي  مقرها 
فـــاس) (33333 (- فـــاس) ( ( ( راس الـمـاء)
الــمـغــرب  تيجة لعـــدم الحــص3ل علي)

الرخصة).
و عين:

و) مـيـســر  ( سـلـ3م) السيد)ة))
اقامة) (1 اشقة) (121 رقم) عن3ا ه)ا))
 33333 فاس) تغات  ادريس  م3الي 

فـاس الـمـغـرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)32)ماي)2321)وفي مــحــل رقم1 
 33333 (- فـــاس) ( ( ( راس الـمـاء) ( دوار)

فــاس الـغــرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2799/321.

332I

BELARBI MOHAMMED

SONEPAR GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

BELARBI MOHAMMED
 HAY(MLY(ISMAIL,

 N°134,SECTEUR 1, SALE ،
11140، SALE(MAROC

SONEPAR GROUPE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع لال 
مريم، رقم 1187 سال ألجديدة - 

11113 سال املغرب .
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تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33673

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)16)أبريل)2321)تم))تح3يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
سال) (1187 رقم) مريم،) لال  »شارع 

(« املغرب) سال  (11113 (- ألجديدة)
،عمارة) (93 رقم) تجاري،) »محل  إلى)
18)،إقامة أملعم3رة)-)والد هالل)) رقم)

11123)سال))املغرب)». حصين)-))

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال))بتاريخ)19)ماي)2321 

تحت رقم)36642.

333I

الشتي3ي ادريس

LA NUEVA RUTA VIAJES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشتي3ي ادريس

حي املسيرة الخضراء م/أ ز قة/32 
رقم /14 ، 92153، القصر الكبير 

املغرب

LA NUEVA RUTA VIAJES  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

النصر رقم/157  - 93331 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2319 شتنبر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NUEVA RUTA VIAJES

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اسفار.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

طنجة) (93331  - رقم/157   النصر 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

53)حصة) ( (: السيد ي3نس دحان)

بقيمة)1.333)درهم للحصة).

حصة) (53 ( (: السيد حميد جنان)

بقيمة)1.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) دحان  ي3نس  السيد 

حي كىضنهال يثقال مضالقهاله ى°13  

92153)القصر الكبير املغرب.

السيد حميد جنان عن3ا ه)ا))حي)

 93331 ( رقم) (4 قعث) لبي3سيج3ر 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) دحان  ي3نس  السيد 

حي كىضنهال يثقال مضالقهاله ى°13  

92153)القصر الكبير املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2323)تحت رقم)1126.

334I

ائتما ية ب3عرفة

J.M.I ETUDE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ائتما ية ب3عرفة

رقم49 ز قة الدار البيضاء ب3عرفة 

ب3عرفة، 61233، ب3عرفة املغرب

J.M.I ETUDE TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 28 شارع 

الش3اطر - 61132 ينى تاجيت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

917

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 J.M.I (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ETUDE TRAVAUX

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و اشغال مختلفة-) قل البضائع)

لحساب الغير-)اشغال السقي و جميع)

اشغال االستغالل الفالحي.

 28 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

61132)ينى تاجيت) شارع الش3اطر)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ترزوقت جمال) السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ترزوقت جمال  السيد 

 61233 مدرسة الزرقط3ني ب3عرفة)

ب3عرفة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ترزوقت جمال  السيد 

 61233 مدرسة الزرقط3ني ب3عرفة)

ب3عرفة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2321)تحت رقم)58/2321.

335I

م3ثق

RAIS WATT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

م3ثق

147، شارع محمد الخامس، الطابق 

4، رقم 8 ، 93333، طنجة املغرب

RAIS WATT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي طنجة، 

املنظر الجميل، شارع 13 رقم 6 - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

134619

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2323 مارس) (32

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 RAIS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.WATT

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)العامة و االصالحات و الترميم..

طنجة،) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 -  6 رقم) (13 شارع) الجميل،) املنظر 

93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 633 ( (: فاطمة) و  ( دا ا) الشركة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

((: اشهبار) الرايس  خالد  السيد 

433)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

و فاطمة عن3ا ه)ا)) ( الشركة دا ا)

(،17 رقم) قطعة  الصن3بر،) تج3ئة 

ب3با ة)93333)طنجة املغرب.



13471 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

اشهبار) الرايس  خالد  السيد 
 1 رقم) سردينيا،) ز قة  عن3ا ه)ا))

93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

اشهبار) الرايس  خالد  السيد 
 1 رقم) سردينيا،) ز قة  عن3ا ه)ا))

93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

مارس) (34 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2323)تحت رقم)1873.

336I

mohammed(boumzebra

NEON MOTO SPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

NEON MOTO SPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مراب 

الرقم 82 تجزئة خالد 2 - 23233 

الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 NEON(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MOTO SPORT

غرض الشركة بإيجاز):)تاجر قطع)
وملحقاتها) النارية  الدراجات  غيار 

 صف بالجملة او بالتفصيل
تاجر مست3رد يبيع  صف جملة.

مراب) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 23233  -  2 تجزئة خالد) (82 الرقم)

الفقيه بن صالح املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: خلفي) طارق  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) خلفي  طارق  السيد 
الفقيه بن) (23233 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) خلففي  طارق  السيد 
الفقيه بن) (23233 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (37 بتاريخ)

.162/2321
337I

GOLDEN PARTNERSHIP

INTERFAM BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

GOLDEN PARTNERSHIP
 AV ABDELKRIM KHATTABI

 RESIDENCE(IMANE(APPT 18 ،
40000، MARRAKECH(MAROC
INTERFAM BUSINESS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

 AV وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 ABDELKRIM EL KHATTABI
 RES.JAWAD(IMM.109 APPT
 N°43 3eme(ETAGE  - 40000

MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. INTERFAM BUSINESS

 Négoce (: غرض الشركة بإيجاز)

national et international

.Importation et exportation 

 AV (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 ABDELKRIM EL KHATTABI

 RES.JAWAD IMM.139 APPT

 N°43 3eme ETAGE  - 43333

.MARRAKECH MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  SARDI ZAKARIA  : السيد)

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

  SARDI ZAKARIA السيد)

 SIDI ABBAD 1 N° 125 عن3ا ه)ا))

.43333 MARRAKECH MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

  SARDI ZAKARIA السيد)

 SIDI ABBAD 1 N° 125 عن3ا ه)ا))

43333 MARRAKECH MAROC

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124879.

338I

مكتب االستاذة ليلى بنكيران

« ENERGY TRANSFO «

إعالن متعدد القرارات

مكتب االستاذة ليلى بنكيران

شارع يعق3ب املنص3ر، عمارة 283، 

رقم 12 الطابق الثاني الدارالبيضاء، 

23333، الدارالبيضاء املغرب

» ENERGY TRANSFO «  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي:               

الدارالبيضاء كلمتر 11،50 الطريق 

الساحليN Z I 111 عين السبع                 

- - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21916

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2321 ي3 ي3) (32 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

التأكيد وامل3افقة على جميع) ( مايلي:)

منذ) تمت  التي  القا 3 ية  العمليات 

هذا) ي3منا  إلى  الشركة  تأسيس 

واإلبراء.))

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)املصادقة على جميع املحاضر)

والعق3د القا 3 ية التي صدرت منذ)

تأسيس الشركة إلى ي3منا هذا

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اإلذن بإتمام اإلجراءات غير املكتملة

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

صالحيات اإلجراءات القا 3 ية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 

 14)ي3 ي3)2321)تحت رقم)782461.

339I
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بارا ش3ب مسار

بارا شوب مسار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بارا ش3ب مسار

منطقة الصناعية مسار رقم 48 
مكرر1 ، 43143، مراكش املغرب

بارا ش3ب مسار شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي منطقة 
الصناعية مسار رقم 48 مكرر1 

مراكش 43133 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

بارا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ش3ب مسار.

:)بيع امل3اد) غرض الشركة بإيجاز)

الطبية) وشبه  الصيدال ية  شبه 

والتجميل.

منطقة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
مكرر1  (48 رقم) مسار  الصناعية 

مراكش)43133)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 833 ( (: السيد تي3تي عبد العزيز)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

((: اسماء) حن�شي  عمراني  السيدة 

233)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد تي3تي عبد العزيز عن3ا ه)ا))

 43383   27 حي البديع عمارة ا رقم)

مراكش املغرب.

اسماء) حن�شي  عمراني  السيدة 

عن3ا ه)ا))حي البديع عمارة ا رقم)27  

43383)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد تي3تي عبد العزيز عن3ا ه)ا))

 43383   27 حي البديع عمارة ا رقم)

مراكش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124731.

313I

MARCHICA CONSEIL

3CMB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

حل شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع ط3كي3، الطابق 1، شقة 

1، الناظ3ر. ، 62333، الناظ3ر 

املغرب

3CMB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد)في 

ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي الفرح 

العروي الناظ3ر - 62553 الناظ3ر 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16935

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر) (2321 فبراير) (17 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

مبلغ) ( (3CMB ذات الشريك ال3حيد)

وعن3ان) درهم  (53.333 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي حي الفرح العروي)

املغرب) الناظ3ر  (62553 (- الناظ3ر)

 تيجة ل):)ك3فيد).19.

و حدد مقر التصفية ب حي الفرح)

الناظ3ر) (62553 (- الناظ3ر) العروي 

املغرب.)

و عين:
و) قرواش  ( ( محمد) السيد)ة))
حي القدس مطماطة تازة) عن3ا ه)ا))
)ة)) كمصفي) املغرب  تازة  (35233

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)25)مارس)

2321)تحت رقم)619.

311I

ccis-casablanca

MHL SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ccis-casablanca
 bd(med(V ، 20200، 98
casablanca اململكة املغربية

MHL SOLUTION    شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء ، 91 ، شارع بن رادي 

السالوي ، الطابق 3 ، مجمع 23 
- 23333 الدار البيضاء اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
534579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 MHL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.   SOLUTION

غرض الشركة بإيجاز):)-)

الصيا ة الصناعية

املعدات) وصيا ة  إصالح  (-

الهيدروليكية واله3ائية.

الش3كية) الرافعات  صيا ة  (-

والصفعات..

الدار) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

رادي) بن  شارع  (، (91 (، البيضاء)

 23 مجمع) (، (3 الطابق) (، السالوي)

اململكة) البيضاء) الدار  (23333  -

املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: الل3هبي) رضا  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ال3هبي  ر�شى  السيد 
 6 رقم) (67 بل3ك) عثمان  سيدي 

23333)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ال3هبي  ر�شى  السيد 
 6 رقم) (67 بل3ك) عثمان  سيدي 

23333)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

312I

DRILADIS SARL AU

DRILADIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

DRILADIS SARL AU

تجزئة املسيرة ف ب 29 الطابق 

الثالث الشقة الرقم 19 ، 28833، 

املحمدية املغرب

DRILADIS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
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وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسيرة ف ب 29 الطابق الثالث 

الشقة الرقم 19 - 28833 املحمدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DRILADIS SARL AU
-تس3يق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وت3زيع املنتجات الغذائية)
-التجارة

- قل البضائع.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الثالث) الطابق  (29 ب) ف  املسيرة 
19 - 28833)املحمدية) الشقة الرقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الحمام) ادريس  م3الي  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
الحمام) ادريس  م3الي  السيد 
31عمارة ر اقامة ال3فاق2  عن3ا ه)ا))
الرباط) (13213 اضافي) (1 حي النهضة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الحمام) ادريس  م3الي  السيد 
31عمارة ر اقامة ال3فاق2  عن3ا ه)ا))
الرباط) (13213 اضافي) (1 حي النهضة)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1362.

313I

MARCHICA CONSEIL

3CMB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع ط3كي3، الطابق 1، شقة 

1، الناظ3ر. ، 62333، الناظ3ر 

املغرب

3CMB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : حي الفرح 

العروي الناظ3ر  - 62553  الناظ3ر  

املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.16935

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر) (2321 فبراير) (17 في) املؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  (3CMB حل)

محدودة ذات الشريك ال3حيد مبلغ)

وعن3ان) درهم  (53.333 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي حي الفرح العروي)

املغرب)) ( الناظ3ر) ( (62553 (- ( الناظ3ر)

 تيجة لك3فيد.19.

و عين:

و) قرواش  ( ( محمد) السيد)ة))

حي القدس مطماطة تازة) عن3ا ه)ا))

)ة)) كمصفي) املغرب  تازة  (35233

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)32)مارس)2321)وفي حي الفرح)

الناظ3ر) (62553 (- الناظ3ر) العروي 

املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)25)مارس)

2321)تحت رقم)623.

314I

ائتما ية ب3عرفة

STE PRODRIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتما ية ب3عرفة
رقم49 ز قة الدار البيضاء ب3عرفة 
ب3عرفة، 61233، ب3عرفة املغرب

STE PRODRIO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 183 حي 
املسيرة - 61233 ب3عرفة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

915
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRODRIO
غرض الشركة بإيجاز):)بيع جميع)

االليات املكتبية و املعل3ماتية.
حي) (183 (: عن3ان املقر االجتماعي)

املسيرة)-)61233)ب3عرفة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ال3احد) عبد  منص3ري  السيد 
63)حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد بعليش محمد):))43)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
ال3احد) عبد  منص3ري  السيد 
عن3ا ه)ا))153)شارع املسيرة)61233 

ب3عرفة املغرب.
عن3ا ه)ا)) محمد  بعليش  السيد 
حي اال دلس الطابق)1)رقم)19)وجدة)

61333)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

ال3احد) عبد  منص3ري  السيد 

عن3ا ه)ا))153)شارع املسيرة)61233 

ب3عرفة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2321)تحت رقم)57/2321.

315I

AL KADIMA PROMOTION

EYMI EVENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

EYMI EVENT

 RUE IBN KHAFAJA LOT LA 23

 GARE(RDC(MOHAMMEDIA ،

28823، املحمدية املغرب

EYMI EVENT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 23 ز قة 

إبن خفاجة تجزئة املحطة الطابق 

السفلي املحمدية 28823 املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 EYMI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.EVENT

-مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحالقة و التجميل.

-)تجارة م3اد التجميل.
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املنتجات) كافة  وبيع  -شراء)

بنشاط) املتعلقة  واإلكسس3ارات 

الحالقة والتجميل.

-تنظيم و تجهيز جميع األنشطة و)

الحفالت.

-تم3ين و تجهيز جميع األنشطة و)

الحفالت..
ز قة) (23 (: عن3ان املقر االجتماعي)

الطابق) املحطة  تجزئة  خفاجة  إبن 

املحمدية) (28823 السفلي املحمدية)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: بخاش أميمة) ( السيدة)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

بخاش أميمة عن3ا ه)ا)) ( السيدة)
ز قة إبن خفاجة تجزئة املحطة) (23

املحمدية) (28823 السفلي) الطابق 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

بخاش أميمة عن3ا ه)ا)) ( السيدة)
ز قة إبن خفاجة تجزئة املحطة) (23

املحمدية) املحمدية  السفلي  الطابق 

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1363.

316I

3C-AUDIT

SUD PREPA Privé
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

3C-AUDIT

 Av(Anoual, 1er  étage(Appt

 11 Quartier(des(hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

   SUD PREPA Privé

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 171 شارع 

املنص3ر الدهبي كيليز مراكش - 

43333 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.58359

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2323 ماي) (28 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»133.333)درهم«)أي من)»125.333 

عن) درهم«) (225.333« إلى) درهم«)

أو) حصص  قدية  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2323)تحت رقم)113432.

318I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

P PRIME  SARL

إعالن متعدد القرارات

P PRIME SARL

املقـر االجتـمـاعي: مركز الحياة 73 

ز قة اصيلة تجزئة تاسيال الجهادية 

الدشيرة ا زكان

السجل التجاري رقم : 6233

العام) الجمع  عقد  بمقت�شى 

بين) (24/32/2321 االستثنائي بتاريخ)

شركاء)P PRIME SARL)تقرر مايلي):

من) الشركة  رأسمال  من  *الرفع 

1.500.000,00)الى)4.000.000,00

*)تنقيح القا 3ن األسا�شي للشركة.)

اإليداع) تـم  القـا ــ3 ــي:) اإليداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـا ـ3 ـي 

املحكـمـة االبتدائية با زكان بتـاريخ

25/33/2321)تحت رقم737
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات ا ــفــ3فـسـك

319I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

RAWABIT LOGISTICS  SARL
إعالن متعدد القرارات

 RAWABIT LOGISTICS  SARL 
عمارة) (46 رقم) االجتـمـاعي:) املقـر 

االمل شارع الحسن الثاني اكادير
السجل التجاري رقم):29291

العام) الجمع  عقد  بمقت�شى 
 22/34/2321 بتاريخ) االستثنائي 
 SARL RAWABIT« شركاء) بين 

LOGISTICS«)تقرر مايلي):)))))))))
الشركة) رأسمال  من  الرفع 
الى) درهم  (1.500.000,00 من)

3.500.000,00)درهم)))
تنقيح القا 3ن األسا�شي))للشركة.))))
االيـداع) القـا ــ3 ــي:تـم  االيـداع 
لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـا ـ3 ـي 
بتـاريخ) بأكادير  التجارية  املحكـمـة 

28/35/2321)تحت رقم)99813 
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات ا ــفــ3فـسـك

323I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

WAEL FARM SARL
إعالن متعدد القرارات

»WAEL FARM SARL  «
املقـر االجتـمـاعي: امللك الفالحي 

شاري دوار الن3اجي الف3قا يين زاوية 
سيدي الطاهر تارودا ت

السجل التجاري رقم :7191
العام) الجمع  عقد  بمقت�شى 
بين) (36/31/2321 االستثنائي بتاريخ)
شركاء)»)WAEL FARM SARL«)تقرر)

مايلي):))))))
الحسن) ملزلع  السيد  تعيين 
مسيرين) فريدة  ابراق  والسيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.
تغيير اإلمضاء)البنكي.))))

تنقيح القا 3ن األسا�شي))للشركة.)))
اإليداع) تـم  القـا ــ3 ــي:) اإليداع 
لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـا ـ3 ـي 
املحكـمـة االبتدائية بتارودا ت بتـاريخ)

14/34/2321)تحت رقم)336 
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات ا ــفــ3فـسـك

321I

FIDUCOMPETENCES

BPARC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC

BPARC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 14 كم 

طريق بسك3رة شراكة - 23333 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

289227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القا 3ن) (2313 غشت) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BPARC

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.

كم) (14 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

طريق بسك3رة شراكة)-)23333)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 333 ( (: السيد ي3سف الزره3ني)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 333 ( (: الزره3ني) امين  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 333 ( (: الزره3ني) فاضل  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 133 ( (: بناني) سعيدة  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد ي3سف الزره3ني عن3ا ه)ا))
 15 الشقة) (5 الطابق) ( ز قة النسر) (8

الدار البيضاء) (23333 طا ط3ن فيل)

املغرب.

عن3ا ه)ا)) الزره3ني  امين  السيد 
ال3ازيس) سيركان  دورادور  ز قة  (8

البيضاء) الدار  (23333 البيضاء)

املغرب.

السيد فاضل الزره3ني عن3ا ه)ا))
ال3ازيس) سيركان  دورادور  ز قة  (8

البيضاء) الدار  (23333 البيضاء)

املغرب.

عن3ا ه)ا)) بناني  سعيدة  السيد 
ال3ازيس) سيركان  دورادور  ز قة  (8

البيضاء) الدار  (23333 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) الزره3ني  امين  السيد 
ال3ازيس) سيركان  دورادور  ز قة  (8

البيضاء) الدار  (23333 البيضاء)

املغرب

السيد ي3سف الزره3ني عن3ا ه)ا))
 15 الشقة) (5 الطابق) ( ز قة النسر) (8

الدار البيضاء) (23333 طا ط3ن فيل)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكت3بر)2313)تحت رقم)33532533.

322I

ADVISORIS

YAKARA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ADVISORIS

 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

 YAKARA INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

سنترال بارك، املبنى أ الطابق 5 ، 

مكتب رقم 38 - 28999 املحمدية 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.18743

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2321 ماي) (33 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من) أي  درهم«) (5.333.333«

 5.533.333« إلى) درهم«) (533.333«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

 قدية أو عينية.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)33)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1337.

323I

SAGHROU CONSULTING

AMLZI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

SAGHROU CONSULTING

46عمارة ب القدس2 سيدي 

البر 3�شي الدار البيضاء ، 26233، 

الدار البيضاء املغرب

AMLZI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  شارع 

صهيب الرومي بل3ك 39 رقم 23 

سيدي البر 3�شي - 23613 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

533435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMLZI
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصاب3ن و م3اد التجميل.
شارع) ( (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 23 رقم) (39 بل3ك) الرومي  صهيب 
الدار) (23613 (- البر 3�شي) سيدي 

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: أمه3ش محمد) ( السيد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
أمه3ش محمد عن3ا ه)ا)) ( السيد)
تجزئة حدائق الساحل الس3الم) (69

برشيد)26432))برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
أمه3ش محمد عن3ا ه)ا)) ( السيد)
تجزئة حدائق الساحل الس3الم) (69

برشيد)26432))برشيد املغرب
(- بتاريخ) ( تم اإليداع القا 3ني ب-)

تحت رقم)-.
324I

ADVISORIS

 SLAM HOSPITALTY
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

ADVISORIS
 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC
 SLAM HOSPITALTY

CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 
محمد الخامس بناية جكر كيليز - 

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115735

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 SLAM (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.HOSPITALTY CONSULTING
املش3رة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتدريب والت3جيه في إدارة الفنادق).
55)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
(- كيليز) جكر  بناية  الخامس  محمد 

43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 33.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد اللطيف مك3ار)):))333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
مك3ار)) اللطيف  عبد  السيد 
 5 مبنى) (3 النخيل) إقامة  عن3ا ه)ا))

شقة)19 43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
مك3ار)) اللطيف  عبد  السيد 
 5 مبنى) (3 النخيل) إقامة  عن3ا ه)ا))

شقة)19 43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124838.

325I
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nador conseil sarl au

NEURO-AUDITION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
NEURO-AUDITION   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 
ب3ش3اف ز قة 46 رقم 32   - 62333 

الناض3ر املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  NEURO-AUDITION
ضبط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وصيا ة وإصالح األجهزة السمعية.
 ric، السمعية،) تصنيع األجهزة  (-

bte)لداخل و محيط األذن.
استيراد وبيع االجهزة السمعية) (-

واألجهزة الطبية املساعدة
حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
ب3ش3اف ز قة)46)رقم)32   - 62333 

الناض3ر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد كريم اهالل):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) اهالل  كريم  السيد 
 62333 ( حي عبد امل3من بني ا صار)

الناض3ر املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) اهالل  كريم  السيد 
 62333 ( حي عبد امل3من بني ا صار)

الناض3ر املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بالناض3ر)

2321)تحت رقم)1372.
326I

TANGER COURSES

TANGER COURSES
إعالن متعدد القرارات

TANGER COURSES
اجز اية ب3خالف، إقامة زهران 14، 
الطابق الثاني، رقم 29 ، 93333، 

طنجة املغرب
TANGER COURSES  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: اجز اية 
ب3خالف، إقامة زهران 14، الطابق 

الثاني، رقم 29 - 93333 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29565
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (31 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الشركة) رأسمال  في  الزيادة  مايلي:)
 1.333.333 درهم إلى) (133.333 من)
حصة) ( وذلك بإصدار9.333) درهم،)
درهم للحصة) (133 جديدة من فئة)
قدره) إجمالي  بمبلغ  ال3احدة،)
إدماج) ب3اسطة  درهم  (933.333
األرباح) حساب  في  املسجلة  األرباح 

املرحلة من جديد.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تجديد ثقة تسيير الشركة في السيد)
 3ر الدين ابن عبد ال3هاب بصفته)
املسير ال3حيد الغير شريك للشركة،)
وذلك ملدة غير محدودة.)تلزم الشركة)

املسير) بت3قيع  معامالتها  جميع  في 

ال3حيد الغير شريك السيد  3ر الدين)

العن3ان) )تغيير  ال3هاب) عبد  ابن 

الغير) ال3حيد  للمسير  الشخ�شي 

عبد) ابن  الدين  السيد  3ر  شريك 

تبعا لتجديد بطاقته) ال3هاب وذلك 

ال3طنية).

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين وإعادة صياغة امل3اد)6)و7)من)

القا 3ن األسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي) املساهمات:) (: (6 رقم) بند 

اآلتي) قدم الشركاء) ينص على مايلي:)

النقدية) املساهمات  أسمائهم  ذكر 

التالية):))السيدة مريم عياد اليدري):)

733.333)درهم)-)السيد محمد امين)

درهم) (133.333 (: ال3هاب) ابن عبد 

(: ال3هاب) عبد  ابن  رقية  اآلنسة  (-

133.333)درهم)-)السيد طه ابن عبد)

مجم3ع) (- درهم) (133.333 (: ال3هاب)

املساهمات):)1.333.333)درهم

الشركة:) رأسمال  (: (7 رقم) بند 

الذي ينص على مايلي:)حدد رأسمال)

درهم،) (1.333.333 الشركة في مبلغ)

فئة) من  حصة  (13.333 إلى) مقسم 

قيمتها) سددت  للحصة،) درهم  (133

للشركاء) بالكامل  ومكتتبة  كاملة،)

رأس) في  مساهمتهم  نسبة  حسب 

عياد) مريم  السيدة  ( (: كالتالي) املال 

(- ( 7.333)حصة اجتماعية) (: اليدري)

السيد محمد امين ابن عبد ال3هاب)

اآلنسة) (- حصة اجتماعية) (1.333  :

رقية ابن عبد ال3هاب):)1.333)حصة)

عبد) ابن  طه  السيد  (- اجتماعية)

(- حصة اجتماعية) (1.333 (: ال3هاب)

املجم3ع):)13.333)حصة اجتماعية

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243132.

327I

CABINET RAMI EXPERTISE

STATION SERVICE ELITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

STATION SERVICE ELITE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
زاوية ا فا  ز قة كل3ز بروڤانس 

الطابق التاسع شقة ب 138 الدار 

البيضاء - 23333 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

533775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STATION SERVICE ELITE

صيا ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

محطة خدمة وعلى وجه الخص3ص)

بائع وق3د بالتجزئة.

75)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
زاوية ا فا))ز قة كل3ز بروڤانس الطابق)

التاسع شقة ب)138)الدار البيضاء)-)

23333)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ادري�شي) ي3نس  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 ( (: ادري�شي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد ي3نس ادري�شي عن3ا ه)ا))1 

اقامة الفردوس ز قة حسان بن تابت)

فاس)) (33333 ( م ج فاس) (4 الشقة)

املغرب.

عن3ا ه)ا)) ادري�شي  هشام  السيد 

 8 رقم) آدم  اقامة  بلير2) تجزئة  (17

فاس))33333)فاس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد ي3نس ادري�شي عن3ا ه)ا))1 

اقامة الفردوس ز قة حسان بن تابت)

فاس)) (33333 ( م ج فاس) (4 الشقة)

املغرب

عن3ا ه)ا)) ادري�شي  هشام  السيد 

 8 رقم) آدم  اقامة  بلير2) تجزئة  (17

فاس))33333)فاس))املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)18747.

328I

COMPTE A JOUR

SANIFIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
ت3سيع نشاط الشركة)

COMPTE A JOUR

 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

SANIFIT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها االجتماعي سكت3ر 

مسع3د بل3ك 76 ب3عرك - 62333 

الناظ3ر املغرب.

ت3سيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21325

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)13)ماي)2321)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

الغذائية) امل3اد  تصديير 
والحي3ا ية.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)38)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1195.

329I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MERYCOM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
MERYCOM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في ط3ر 
التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 71 
بل3ك B حي الهدى اكادير - 83333  

اكادير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14721

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 25)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها) ( (MERYCOM SARL
مقرها) وعن3ان  درهم  (13.333
اإلجتماعي رقم)71)بل3ك)B)حي الهدى)
اكادير)-)83333))اكادير املغرب  تيجة)

ل):)اال حالل املسبق للشركة.
 71 و حدد مقر التصفية ب رقم)
 83333 (- حي الهدى اكادير) (B بل3ك)

اكادير املغرب.)
و عين:

السيد)ة))عبد السالم)))ب3س3يس))
حي) (B بل3ك) (71 رقم) عن3ا ه)ا)) و 
)اكادير املغرب) (83333 الهدى اكادير)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 71 :)رقم) ال3ثائق املتعلقة بالتصفية)

بل3ك)B)حي الهدى اكادير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

أبريل) (36 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2321)تحت رقم)99324.

333I

akassri omar

انا سبا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

akassri omar

 avenue(echbilia(zenkat 3 derb

 1 n 1 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

ا ا سبا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي تجزئة الطريس شارع 

الشرفاء اقامة تط3ان رقم 12 

تط3ان - 93333 تط3ان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ا ا سبا.

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجميل والتدليك.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الجيش امللكي تجزئة الطريس شارع)

الشرفاء)اقامة تط3ان رقم)12)تط3ان)

- 93333)تط3ان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ابن الغازي املهدي):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد ابن الغازي املهدي):)1.333 

بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

املهدي) الغازي  ابن  السيد 

شارع) (4 ز قة غر اطة رقم) عن3ا ه)ا))

 33333 ايم3زار فاس) حسان طريق 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

املهدي) الغازي  ابن  السيد 

شارع) (4 ز قة غر اطة رقم) عن3ا ه)ا))

 33333 ايم3زار فاس) حسان طريق 

فاس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بتط3ان)

2321)تحت رقم)918.

331I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

BY.LM SARL
إعالن متعدد القرارات

»BY.LM SARL  «

املقـر االجتـمـاعي: شقة رقم 31 عمارة 

5423 الحي املحمدي اكادير

السجل التجاري رقم : 45997

العام) الجمع  عقد  بمقت�شى 

بين) (17/35/2321 االستثنائي بتاريخ)

شركاء)»)BY.LM SARL«)تقرر مايلي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

للشركة) االجتماعي  املقر  تغيير 

الطابق األر�شي عمارة) (259 رقم) إلى:)

7)مشروع النهضة حي) 99)قطاع) رقم)

السالم اكادير.)

تنقيح القا 3ن األسا�شي))للشركة.))))

اإليداع) تـم  ( القـا ــ3 ــي:) اإليداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـا ـ3 ـي 

بتـاريخ) بأكادير  التجارية  املحكـمـة 

38/36/2321))تحت رقم133139 
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات ا ــفــ3فـسـك

332I
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GLOBAL BUSINESS CONSULTING

 CENTRE DE RECHERCHES
 , D›ÉTUDES ET DE
 FORMATION À

 L›ENTREPRENARIAT AU
 MAROC C.R.E.F.E.M

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Centre(de(recherches ,
 d&#39;études et de formation

 à l&#39;entreprenariat au
(Maroc(C.R.E.F.E.M

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها االجتماعي: شارع 

اب3 الحسن املريني ، عمارة اميرة 2 
شقة 3 ، طابق 2 ، مكناس . 53333 

مكناس ، املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53469
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات
التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
االقتضاء)بمختصر

تسميتها
 Centre( de( recherches( ,
 d&#39;études et de formation à
 l&#39;entreprenariat au Maroc

((C.R.E.F.E.M
غرض الشركة بإيجاز:)استشارات)

إدارة األعمال
:شارع اب3) عن3ان املقر االجتماعي)
2)شقة) الحسن املريني)،)عمارة اميرة)

3)،)طابق)2)،)مكناس
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد حمزة رزقي)،عن3ا ه):)عمارة)
برج) (، املسيرة) حي  (9 ،شقة) (29 ب)
م3الي عمر،)مكناس.53313)املغرب

السيد حسن رزقي)،عن3ا ه):)عمارة)
،شارع) املسيرة) حي  (9 ،شقة) (29 ب)
مكناس.53313  (، ال3ليد) ابن  خالد 

املغرب
والعائلية) الشخصية  األسماء)
السيد) (: الشركة) مسيري  وم3اطن 
 29 ب) عمارة  (: ،عن3ا ه) رزقي) حمزة 

،شقة)9)حي املسيرة)،
برج م3الي عمر،)مكناس.53313 

املغرب):
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (37 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2321)تحت رقم)2795.
333I

ESSAOUIRA GESTION

AUTO ECOLE ERRAOUNAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ESSAOUIRA GESTION
 APPART 1 IMM 114

 OPERATION ARRAHA
 ESSAOUIRA ، 44100،

ESSAOUIRA MAROC
  AUTO ECOLE ERRAOUNAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي منزل 

رقم 15 شقة سفلية عملية الرو ق 
الص3يرة - 44133  الص3يرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5239
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (15 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
   AUTO ECOLE ERRAOUNAK
درهم) (133.333 رأسمالها) مبلغ 
منزل) اإلجتماعي  مقرها  وعن3ان 
شقة سفلية عملية الرو ق) (15 رقم)
الص3يرة املغرب) ( (44133 (- الص3يرة)

على) الحص3ل  عدم  (: ل)  تيجة 
الرخصة.

منزل) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شقة سفلية عملية الرو ق) (15 رقم)
الص3يرة)-)44133)الص3يرة املغرب.)

و عين:
و) احميدي  ( فيصل) السيد)ة))
 44133 عملية أزلف) (432 عن3ا ه)ا))
)ة)) كمصفي) املغرب  الص3يرة 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالص3يرة))بتاريخ)37)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)184.

334I

كافجيد

FILADECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

كافجيد
86 ز قة 165 مجم3عة *ه* حي 
االلفة، 23223، الدار البيضاء 

املغرب
FILADECO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
الشراردة الطابق السفلي  ب3رك3ن - 

23353 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FILADECO

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واألشغال املختلفة.
ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)

(- ب3رك3ن) ( الشراردة الطابق السفلي)

23353)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد العلي فياللي):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد عبد العلي فياللي عن3ا ه)ا))

 2 شقة) (5 عمارة) (1 حي السالم ج ه)

األلفة)23233)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد عبد العلي فياللي عن3ا ه)ا))

 2 شقة) (5 عمارة) (1 حي السالم ج ه)

األلفة)23233)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781732.

335I

prism conseils

امانسل3

AMANSLO SARL AU 
إعالن متعدد القرارات

prism conseils

 rue(abou(el(hassan(lmarini

 résidence(amira 2 appt 25 ،

50000، meknès(maroc

 AMANSLO SARL AU 3امانسل

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: فيال 

14 ز قة 13 حي الناصر مكناس  - 

53333 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«



13479 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.32287

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
2323)تم اتخاذ) 13)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم القرار األول:)الذي ينص)
»التط3ير) نشاط) تغيير  مايلي:) على 
شركات األعمال املختلفة) (- العقاري)
النشاط) إلى  والتصدير«) االستيراد  (-
التالي)»استغالل))مركز تصفية الكلى«
قرار رقم القرار الثاني:)الذي ينص)
»امانسل3 تسمية) تغيير  مايلي:) على 
SARL AU«)بالتسمية التالية:)»مركز)

تصفية الكلي البسمة«
قرار رقم القرار الثالث:)الذي ينص)
على مايلي:)تح3يل املقر االجتماعي من)
»فيال) ب:) امل3ج3د  القديم  العن3ان 
الى)) 13)حي الناصر مكناس«) 14)ز قة)
العن3ان الجديد):«)املنزه)-اسماعيلية)
محمد) مستشفى  من  -بالقرب  (33

الخامس مكناس«))))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
ينص) الذي  (:2 البند) رقم  بند 
على مايلي:)غرض الشركة في املغرب)
أو) عن  فسها  باألصالة  الخارج  وفي 
مركز) ( الغير:-استغالل) عن   يابة 
الكلى-تط3ير وتجهيز تشغيل) تصفية 
البسمة) الكلى  مركزتصفية  وإدارة 
والجراحية) الطبية  ,االستشارات 
وفًقا لق3اعد أخالقيات مهنة الطب)
جميع املعدات واملستلزمات) شراء) (-
النشاط) ملمارسة  الالزمة  واملنتجات 
تغطي) أن  للشركة  االجتماعي-يمكن 
األعمال) بجميع  األماكن  جميع  في 
طبيعتها) كا ت  مهما  العمليات  أو 
وأهميتها)،)حيث يمكنها املساهمة في أو)
تسهيل تحقيق األنشطة املشار إليها)
في الفقرات السابقة أو التي تجعل من)
املمكن حمايتها)،)بشكل مباشر أو غير)
املصالح التجارية أو املالية) (، مباشر)
للشركة أو الشركات التي لها عالقة)

تجارية معها-مط3ر العقاري)
3:)الذي ينص على) بند رقم البند)
التالي:) االسم  الشركة  تأخذ  مايلي:)
 CENTRE D’HEMODIALYSE«

جميع) في  (»EL BASMA SARL AU
والف3اتير) والخطابات  األعمال 
واإلعال ات وغيرها من املستندات من)
يجب) أي  3ع الصادرة عن الشركة.)
ا)

ً
دائًما أن يك3ن اسم الشركة مسب3ق

ذات) شركة  بكلمات  متب3ًعا  أو 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
ال3حيد تقتصر على املساهم ال3حيد)
باألحرف))األولى))sarl au))وبيان مبلغ)
ورقم) ( االجتماعي) املقر  املال,و  رأس 

التسجيل في السجل التجاري.
بند رقم البند الثالث:)الذي ينص)
املقر االجتماعي محدد في) على مايلي:)
-اسماعيلية) »املنزه) (: التالي) العن3ان 
محمد) مستشفى  من  -بالقرب  (33

الخامس مكناس«
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2321)تحت رقم)321.
336I

MOGADOR GESTION

AKA OUARGANE
إعالن متعدد القرارات

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC
AKA OUARGANE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: جماعة 
سميم3 دوار تيدورين - 44333 

الص3يرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1523

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2323 23)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ملالكها) الحصص  مجم3ع  تف3يت 
الحامل) بيغ3ربان  لحسن  السيد 
رقم) ال3طنية  التعريف  لبطاقة 
السيدة عائشة) لفائدة  ( (N223539
التعريف) لبطاقة  الحاملة  وكريم 

.N133582(ال3طنية رقم
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد لحسن بيغ3ربان من)
تسيير الشركة و تعيين السيد حفيظ)

وكريم كمسير جديد للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

حصص الشركة
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

مايلي:)تسيير الشركة
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالص3يرة))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)185/2321.

337I

ADILMAHJOUBI

STE SALON MISS FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

ADILMAHJOUBI
 AV(HASSAN(II 24 AV 24
 HASSAN(II، 30000، FES

MAROC
STE SALON MISS FES  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم بنجل3ن مرينا الطابق االول 
رقم 3 فاس املغرب 33333 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53223

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)37)ي3لي3ز)2323)تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE SALON MISS(الشريك ال3حيد
 100.000,00 رأسمالها) مبلغ  ( ( (FES
درهم وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع)
الطابق) مرينا  بنجل3ن  الكريم  عبد 
 33333 املغرب) فاس  (3 رقم) االول 
فاس املغرب  تيجة ل):)مشاكل مادية)

وس3ء)تسيير).

و حدد مقر التصفية ب شارع عبد)
االول) الطابق  مرينا  بنجل3ن  الكريم 
فاس) (33333 املغرب) فاس  (3 رقم)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة))شادية))برادة و عن3ا ه)ا))
مرينا) بنجل3ن  الكريم  عبد  شارع 
 33333 فاس) (3 رقم) االول  الطابق 

فاس املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العق3د و ال3ثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)19)ماي)2321 

تحت رقم)2421.

338I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 INSTITUT
 PHARMACEUTIQUE DE
 DERMATOLOGIE sarl

**IPHADERM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت3سيع نشاط الشركة)

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 INSTITUT PHARMACEUTIQUE

 DE DERMATOLOGIE sarl
IPHADERM** شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها االجتماعي حي 

النخيل، ز قة ابن خليقان رقم 6 - 
23533 الدار البيضاء املغرب.

ت3سيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.74397
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23) 3 بر)2317)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
الشبه) امل3اد  تجارة  د-) استيرا 

الطبية واألجهزة الطبية.



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13480

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782326.
339I

كافجيد

ZGELECTRONICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

كافجيد
86 ز قة 165 مجم3عة *ه* حي 
االلفة، 23223، الدار البيضاء 

املغرب
ZGelectronics شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي أزهاري 1 
ز قة 41 رقم 69 حي األلفة - 23233 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZGelectronics
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكابالج واألجهزة االلكترو ية.
عن3ان املقر االجتماعي):)أزهاري)1 
ز قة)41)رقم)69)حي األلفة)-)23233 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: قر ين) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) قر ين  زكرياء) السيد 
األلفة) (67 رقم) (41 ز قة) (1 االزهاري)

23233)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) قر ين  زكرياء) السيد 
األلفة) (67 رقم) (41 ز قة) (1 االزهاري)

23233)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781731.

343I

ficogedek(sarl(au

IRON BATIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

IRON BATIS SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 33 
مكرر ز قة 8 حي االمان مكناس - 

53333 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 IRON (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.BATIS SARL AU

بيع م3اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء

التصدير واالستيراد

وسيط.
 33 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)

(- مكناس) االمان  حي  (8 ز قة) مكرر 

53333)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ي3نس الجرواطي):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد ي3نس الجرواطي عن3ا ه)ا))

اب3ظبي)) (. ( (13 فيال) البستان  مجمع 

االمارات العربية املتحدة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد ي3نس الجرواطي عن3ا ه)ا))

اب3ظبي)) (. ( (13 فيال) البستان  مجمع 

االمارات العربية املتحدة

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2752.

341I

BOUSSOLE CONSEIL

DINACARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

BOUSSOLE CONSEIL

3, زاوية ز قة بينيل و شارع عبد 

امل3من ، 23363، الدارالبيضاء 

املغرب

DINACARE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 16 ز قة 

عمر سالوي طابق 2 شقة 11 - 

22333 الدار البيضاء املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.485431

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 ماي) (36 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مسامح) ك3ثر  )ة)) السيد) تف3يت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.333

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333

محج3بة أكرم بتاريخ)36)ماي)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782568.

342I

ABA GESTION SARLAU

 SWEETS & NUTS GENERAL
TRADING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 SWEETS & NUTS(GENERAL

TRADING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 38 شارع 

محمد الخامس مكتب 13 الطابق 

3 - 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SWEETS & NUTS GENERAL

.TRADING
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تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

امل3اد الغدائية بالجملة.

38)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)

محمد الخامس مكتب)13)الطابق)3 - 

33333)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: جليل) السيدة س3مية 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) جليل  س3مية  السيدة 

شارع األمل إقامة قرطبة هي ال3فاء)2 

الرقم)54)طريق صفرو))33333)فاس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) جليل  س3مية  السيدة 

شارع األمل إقامة قرطبة هي ال3فاء)2 

الرقم)54)طريق صفرو)33333)فاس)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2831.

343I

NEWLOOK FACTORY

NEWLOOK FACTORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

                       NEWLOOK FACTORY

املغرب حي لال مريم بل3ك ب، الز قة 

19 الرقم 94، 13333، بنسليمان

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

NEWLOOK FACTORY

وعن3ان مقرها االجتماعي: حي لال 

مريم بل3ك ب، الز قة 19 الرقم 94، 

13333، بنسليمان، املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري: 

6881

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة

تسمية) (NEWLOOK FACTORY

االقتضاء) عند  متب3عة  الشركة 

بمختصر تسميتها

))تصنيع تجارة،)استيراد وتصدير)

منتجات املنس3جات:)غرض الشركة)

بإيجاز)

لال) حي  االجتماعي:) املقر  عن3ان 

مريم بل3ك ب،)الز قة)19)الرقم)94،)

13333،)بنسليمان،)املغرب

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)سنة)2321 

 133.333 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (53 شهب3ن) عمر  السيد:)

بقيمة)133)درهم للحصة

حصة) (53 اطريقي) طه  السيد:)

بقيمة)133)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وم3اطن الشركاء:)-

حي) عن3ا ه:) شهب3ن  عمر  السيد 
(،35 الرقم) العي3ن،) ز قة  السالم،)

13333،)بنسليمان،)املغرب

السيد طه اطريقي عن3ا ه:)حي لال)

مريم بل3ك ب،)الز قة)19)الرقم)47،)

13333،)بنسليمان،)املغرب

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة:)

حي) عن3ا ه:) شهب3ن  عمر  السيد 
(،35 الرقم) العي3ن،) ز قة  السالم،)

13333،)بنسليمان،)املغرب

السيد طه اطريقي عن3ا ه:)حي لال)

مريم بل3ك ب،)الز قة)19)الرقم)47،)

13333،)بنسليمان،)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببن سليمان بتاريخ)26)ماي)

2321)تحت رقم)286

344I

ARKOS

RENOVALU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

ARKOS
 COMPLEXE(ERAC(BD(MED 6
 IMM(D1 N°8 LA(GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

RENOVALU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 
 Complexe(ERAC(BD(MED 6
 IMM(D1 N 8 LA(GIRONDE -
23253  الدار البيضاء املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.333113
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 أبريل) (39 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الكرش) ( )ة))حسن) تف3يت السيد)
353)حصة اجتماعية من أصل)353 
ي3سف) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الكرش بتاريخ)39)أبريل)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)779424.
345I

كافجيد

DICOMARCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

كافجيد
86 ز قة 165 مجم3عة *ه* حي 
االلفة، 23223، الدار البيضاء 

املغرب
DICOMARCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
الشراردة الطابق السفلي  ب3رك3ن - 

23353 الدار البيضاء املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.425589
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ماي) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحيان محمد) )ة)) تف3يت السيد)
123)حصة اجتماعية من أصل)333 
حصة لفائدة))السيد))ة))عبد املجيد)

مرزوق بتاريخ)21)ماي)2321.
الحيان محمد) )ة)) تف3يت السيد)
213)حصة اجتماعية من أصل)333 
حصة لفائدة))السيد))ة))عبد العزيز)

مرزوق بتاريخ)21)ماي)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781929.
346I

JURIS INVEST PARTNERS

CAMPBELL FAMILY TRUST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
مالءمة النظام األسا�شي للشركة

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الت3فيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 23273، الدار البيضاء 

املغرب
 CAMPBELL FAMILY TRUST

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 131 
شارع ا فا اقامة ازير مكتب رقم 

118 املغرب 23243 الدار البيضاء 
املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.481727
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2321 ماي) (34 في) املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�شي للشركة مع)
النظام) تحديث  القا 3ن:) مقتضيات 

االسا�شي تبعا لتف3يت الحصص)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)779114.
347I
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

طيراس بيزيبل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

93333، طنجة املغرب
طيراس بيزيبل شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي إقامة 1 

زاوية ز قة الي3سفية و ز قة األ طاكي 
الطابق األر�شي الشقة رقم 2  - 

93333 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82613

الشريك) قرار  بمقت�شى 
 2321 ماي) (25 في) املؤرخ  ال3حيد 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع  تم 
درهم«) (1.500.000,00« قدره)
إلى) درهم«) (2.000,00« من) أي 
((: عن طريق) درهم«) (1.502.000,00«

تقديم حصص  قدية أو عينية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243423.
348I

FINANCES.NET

  SPEAK UP TO THE WORLD
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

  SPEAK UP TO THE WORLD
PRIVE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 17 شارع 
االبطال ، شقة رقم 12 أكدال ، 

الرباط ، املغرب - 13333 الرباط 
املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.139319
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)مارس)2321)تم))تح3يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 12 شقة رقم) (، شارع االبطال) (17«
 13333 (- املغرب) (، الرباط) (، أكدال)
فال) شارع  (79« إلى) املغرب«) الرباط 
(- الرباط) (2 رقم) أكدال  عمير  ولد 

13333)الرباط))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)115126.
349I

ecaf compta

LAMARBI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ecaf compta
حي بام بل3ك 1 رقم 16 سيدي 
سليمان حي بام بل3ك 1 رقم 16 

سيدي سليمان، 14233، سيدي 
سليمان املغرب

LAMARBI TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي الخير 
تجزئة رقم 211 محل رقم 31 سيدي 
سليمان - 14233 سيدي سليمان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3171
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAMARBI TRANS

غرض الشركة بإيجاز):) قل السلع)
 قل املستخدمين).

عن3ان املقر االجتماعي):)حي الخير)
تجزئة رقم)211)محل رقم)31)سيدي)
سليمان) سيدي  (14233 (- سليمان)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد العربي لحمر):))933)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 133 ( (: الزهاني) فتيحة  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) لحمر  العربي  السيد 
 15 رقم) (37 بدي3ر الجداد مجم3عة)
سيدي) (14233 سيدي يحيى الغرب)

سليمان املغرب.
السيدة فتيحة الزهاني عن3ا ه)ا))
 146 حي الفتح ز قة ابن ياسين رقم)
سيدي) (14233 سيدي يحيى الغرب)

سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة فتيحة الزهاني عن3ا ه)ا))
 146 حي الفتح ز قة ابن ياسين رقم)
سيدي) (14233 سيدي يحيى الغرب)

سليمان املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتاريخ)32 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)248/2321.
353I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 MONDIAL BERRY NORD
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
 MONDIAL BERRY NORD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 267 

قطاع  C الطابق االول شقة رقم 

1 شارع افران حي  الهدى اكادير - 

83333 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

47637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (36

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONDIAL BERRY NORD SARL

استغالل)) (: غرض الشركة بإيجاز)

و تسيير االرا�شي الفالحية

االستراد و التصدير

عن3ان املقر االجتماعي):)رقم)267 

رقم) شقة  االول  الطابق  (C ( قطاع)

(- اكادير) الهدى  ( افران حي) شارع  (1

83333)اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 AGRIGAIMAR SARL  : الشركة)

133)بقيمة)1.633)درهم.

السيد الكارح سعيد))):)133)بقيمة)

433)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

 AGRIGAIMAR SARL الشركة)

الطابق) (A بل3ك) (1 رقم) عن3ا ه)ا))

السمارة) الحيان شارع  الثاني عمارة 

ايت مل3ل)83333)ايت مل3ل))املغرب.

عن3ا ه)ا)) ( ( السيد الكارح سعيد)

اشت3كة) الصفاء) اسع3د  ادوز  دوار 

ايت باها))))))87133)اشت3كة ايت باها))))))

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ( ( السيد الكارح سعيد)
اشت3كة) الصفاء) اسع3د  ادوز  دوار 
اشت3كة ايت باها))))) (87133 ( ايت باها)

املغرب))))))
عن3ا ه)ا)) ( رض3ان) كيمار  السيد 
 ESPAGNE 21833 HELVA

ESPAGNE
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2321)تحت رقم)99818.
351I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté «DEV PRO CONST«
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 31 املسيرة 1, »س« رقم 
32 ، 43333، مراكش املغرب

 Sté »DEV(PRO(CONST« SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي عنبر 3 ك 
رقم 8 املسيرة 2 - 43333 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»DEV PRO CONST« SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاول في)

أشغال البناء)واألشغال املختلفة.
-)سباك)

(، مقاول في التركيبات الصحية) (-
للتدفئة أو العزل الحراري أو املدخن)

الصناعي..
 3 عنبر) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
ك رقم)8)املسيرة)2 - 43333)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 533.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.333 ( (: عطيري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) عطيري  محمد  السيد 
تاركة) (13 رقم) فيال  الزيت3 ة  إقامة 

43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة):
عن3ا ه)ا)) عطيري  محمد  السيد 
تاركة) (13 رقم) فيال  الزيت3 ة  إقامة 

43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (32 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)184642.
352I

FIDUCIAIRE

AL HAIRSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
AL HAIRSS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األر�شي إقامة بي3ت االزدهار تجزئة 
البرج طريق عين الشقف  - 33333 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HAIRSS

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

تجزئة) االزدهار  بي3ت  إقامة  األر�شي 

 33333 (- ( البرج طريق عين الشقف)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

احمداني) الدين  صالح  السيد 

تجزئة سايس والد الطيب) عن3ا ه)ا))

33333)فاس املغرب.
اال صاري) العلي  عبد  السيد 

ز قة) الرياض  تجزئة  (44 عن3ا ه)ا))
امليت  رجس) البحر  شارع  (13 رقم)

33333)فاس املغرب.

السيد ادريس اال صاري عن3ا ه)ا))

473)تجزئة الرياض ز قة شارع البحر)

امليت  رجس)33333)فاس املغرب.
اال صاري)) امحمد  السيد 

28)شارع االسماعلية ز قة) عن3ا ه)ا))

 1 )الزه3ر) ترينداد اقامة االسماعلية)

33333)فاس املغرب.
اال صاري) حفصة  السيدة 

النخيل) رياض  تجزئة  (21 عن3ا ه)ا))

طريق ايم3زار)33333)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

احمداني) الدين  صالح  السيد 

تجزئة سايس والد الطيب) عن3ا ه)ا))

33333)فاس املغرب.

اال صاري) العلي  عبد  السيد 

ز قة) الرياض  تجزئة  (44 عن3ا ه)ا))

امليت  رجس) البحر  شارع  (13 رقم)

33333)فاس املغرب

السيد ادريس اال صاري عن3ا ه)ا))

473)تجزئة الرياض ز قة شارع البحر)

امليت  رجس)33333)فاس املغرب
اال صاري)) امحمد  السيد 

28)شارع االسماعلية ز قة) عن3ا ه)ا))

 1 )الزه3ر) ترينداد اقامة االسماعلية)

33333)فاس املغرب
اال صاري) حفصة  السيدة 

النخيل) رياض  تجزئة  (21 عن3ا ه)ا))

طريق ايم3زار)33333)فاس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)-.

353I

COMPTE A JOUR

WORLD AMALLAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

WORLD AMALLAH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار 

ب3غمارن شرقية احدادن الناظ3ر 

دوار ب3غمارن شرقية احدادن 

الناظ3ر 62333 الناظ3ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2319 أكت3بر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13484

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WORLD AMALLAH
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير قطع الغيار واألدوية.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الناظ3ر) احدادن  شرقية  ب3غمارن 
احدادن) شرقية  ب3غمارن  دوار 

الناظ3ر)62333)الناظ3ر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد امالح سمير)):))253)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
253)حصة) ( (: السيد امالح ج3اد)

بقيمة)133)درهم للحصة).
حصة) (253 ( (: السيد امالح وليد)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 253 ( (: مراد) القضاوي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد امالح سمير))عن3ا ه)ا))حي)
طريق ازغنغان براقة) ( اوالد ب3طيب)

رقم)53 62333)الناظ3ر املغرب.
حي) السيد امالح ج3اد عن3ا ه)ا))
طريق ازغنغان براقة) ( اوالد ب3طيب)

رقم)53 62333)الناظ3ر املغرب.
عن3ا ه)ا)) وليد  امالح  السيد 
 62333 اوالد ب3طيب براقة الناظ3ر)

الناظ3ر املغرب.
عن3ا ه)ا)) مراد  القضاوي  السيد 
 72 رقم) (135 حي اوالد ميم3ن طريق)

62333)الناظ3ر املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد امالح سمير))عن3ا ه)ا))حي)
طريق ازغنغان براقة) ( اوالد ب3طيب)

رقم)53 62333)الناظ3ر املغرب
حي) السيد امالح ج3اد عن3ا ه)ا))
طريق ازغنغان براقة) ( اوالد ب3طيب)

رقم)53 62333)الناظ3ر املغرب
عن3ا ه)ا)) وليد  امالح  السيد 
 62333 اوالد ب3طيب براقة الناظ3ر)

الناظ3ر املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)34) 3 بر)

2319)تحت رقم)3339.
354I

CABINET BOUZIDI

SOCIETE GARET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

CABINET BOUZIDI
عند مكتب الب3زيدي ص.ب 125 
الناظ3ر ، 62333، الناظ3ر املغرب
SOCIETE GARET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 58 ز قة 
مداغسقر - 63323 وجدة املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17759
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 ماي) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):
دفني) ( مريا) )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.333
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.333

احمد ركاد))بتاريخ)14)أبريل)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (32 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)2343.
355I

CABINET BOUZIDI

 STATION SERVICES
GOOGLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب الب3زيدي ص.ب 125 
الناظ3ر ، 62333، الناظ3ر املغرب
 STATION SERVICES GOOGLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار 

ضرض3را طريق الرئي�شي 39 سل3ان 
- 62333  اظ3ر املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15397
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2321 ماي) (11 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من) أي  درهم«) (1.133.333«
 1.233.333« إلى) درهم«) (133.333«
درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)37)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1182.

356I

RAIS AUDIT&CONSEIL

MENA .C.P.
إعالن متعدد القرارات

.MENA .C.P
شركة  مجه3 لة ا إل سم  ر أ سما لها 

29.533.333  د ر هم
مقر ها اال جتما عي : الــدار ا لبـيـضا ء  
ـ 23، ز ــقـة  إبن  هال ل – حــي راسين

السجل التجاري الدار البيضاء : رقم  
174.125

الــز يــا د ة  فــي  ر أ س  الــما ل إلي  
31.133.333  درهم

)غير)) العا م) ( ( الجمع) ( ( إ ن) (.1
العا د ي)))املنعقد))بتا ر يخ))33)يناير)
من) املال  رأس  رفع  قرر  قد  (2321
29.533.333)درهم إ لى))31.133.333 
سهـم) ( (16.333 درهم وذلـك بإصدار)
للــسـهم) رهـم  د  (133 بقـيـمة) يد  جد 
(« )شركــة) خصــص إ كـتـتا بهـا لصالـح)
MCP HOLDINGS LIMITED)«))مــع)
فــي إ كـتـتا ب)) ( إلغا)ء)حــق األ سـبقــية)
املســا هـميـن اآل خـريـن كمـا))يظـــهــر))ذ)
امل3 قـ3ف)) ( كــشف الحسا بــا ت) ( لــك)
مجلس) رئيس  ( السيد) ف  طــر  مــن 
طـرف) من  عـليه  واملصادق  اإلدارة 

مدقق الـحسـابات.
املدير العام)) ( السـيــد) ( قا م) (.2
بتصريح اإلكـتـتا ب واملقاصة بتا ر يخ)
إ ليه ال ئحة)) ( يناير2321))ضمت) (33

املكتتب.

إ ن))املــجلـــس اإل د ا ري))خال) (.3
مارس2321   (5 ( ( ل مداوال ته بتاريخ)

قــد:
لـ) ( عـا ين اإل كتتا ب الشا مل) (-
شركة) طـرف  من  ( سهم) (16.333
»«MCP HOLDINGS LIMITED)أي)
مبلغ)1.633.333)د رهم))بمقاصة مع)

دي3ن مستحقة على الشركة)،)
النهــا ئي)) ( )اإل  جــا ز) عـــا يـــن) (-
الرأ س املا ل إ لى مبلــغ) ( للـز يا د ة في)
ين)) عـا  كما  هم  ر  د  (31.133.333
تـغـيــيـر الفصل)7))من))الــقا  3ن األ سـا)

�شي للـشر كـة املتعلق برأس املال).
ثـم))اإليداع))القا 3ني لـد ى) (.4
بالـدارالبيـضـاء،)) ( التجارية) ( املحـكمة)
د) تحت عـد  ( ي3 ي23213) (2 ريخ) بتا 

.783945
مقتطف))من))أ جل))اال شها ر

357I

sahel(issticharat

CLEAN AUTO EL MARSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل الشكل القا 3ني للشركة

sahel(issticharat
شارع مكة طريق السمارة عمارة رقم 

78 ، 73333، العي3ن املغرب
CLEAN AUTO EL MARSA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
و عن3ان مقرها االجتماعي شارع 11 
يناير رقم 31 الطابق االر�شي املر�شى 

العي3ن - 73333 العي3ن .
تح3يل الشكل القا 3ني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35761

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تح3يل) (2321 ماي) (28 املؤرخ في)
الشكل القا 3ني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

ال3حيد«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1746/21.

358I



13485 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

sahel(issticharat

CLEAN AUTO EL MARSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

sahel(issticharat
شارع مكة طريق السمارة عمارة رقم 

78 ، 73333، العي3ن املغرب
CLEAN AUTO EL MARSA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 11 
يناير رقم 31 الطابق االر�شي املر�شى 

العي3ن - 73333 العي3ن املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35761

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 أبريل) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بقل3ل) ( )ة)) اجب) تف3يت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (533
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333

ربيعة))بقل3ل بتاريخ)28)ماي)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1746/21.
359I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

BIO STORE MAROC SARL
إعالن متعدد القرارات

»BIO STORE MAROC SARL  «
املقـر االجتـمـاعي:الطابق األول رقم 
39 شارع شنكيط حي تلب3رجت 

اكادير
السجل التجاري رقم : 23347

العام) الجمع  عقد  بمقت�شى 
 23/33/2321 بتاريخ) االستثنائي 
 BIO (« قرر الشريك ال3حيد لشركة)

 »STORE MAROC SARL
)ما يلي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
و) (WARIN Alain ( ( تعيين السيد)
 WARIN(Rodolphe,( Jorge, ( السيد)
Jacques)كمسيرين للشركة ملدة غير)

محدودة.))
تغيير اإلمضاء)البنكي.)

تنقيح القا 3ن األسا�شي))للشركة.)))

اإليداع) تـم  ( القـا ــ3 ــي:) اإليداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـا ـ3 ـي 

بأكادير) التجارية  املحكـمـة 

تحت) بتـاريخ36/34/2321)
رقم.99325 

للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات ا ــفــ3فـسـك

363I

ائتما ية ب3عرفة

STE ORIENTOP
شركة التضامن

قفل التصفية

ائتما ية ب3عرفة
رقم49 ز قة الدار البيضاء ب3عرفة 

ب3عرفة، 61233، ب3عرفة املغرب

STE ORIENTOP شركة التضامن

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : 456 

شارع اب3 سالم العيا�شي - 61233 

ب3عرفة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.567

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 ماي) (21 في) املؤرخ 

التضامن) شركة  (STE ORIENTOP

مبلغ رأسمالها)13.333)درهم وعن3ان)

مقرها اإلجتماعي)456)شارع اب3 سالم)

املغرب) ب3عرفة  (61233 (- العيا�شي)

 تيجة لصع3بة اال دماج بين الشركاء)

و صع3بات مالية و تقنية.

و عين:

الزهراء)) فاطمة  السيد)ة))

املقاومة) حي  عن3ا ه)ا)) و  الدحماني 

املغرب) ب3عرفة  (61233 ب3عرفة)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)21)ماي)2321)وفي)456)شارع)

61233)ب3عرفة) (- اب3 سالم العيا�شي)

املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2321)تحت رقم)54/2321.

361I

عبد الكريم الشلح

STE SECIMEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح
حي املنص3ر الذهبي عمارة الناصيري 

، 16153، مشرع بلقصيري املغرب

STE SECIMEX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ودادية 
رياض رقم 29 حي بيطات - 16153 

مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

641

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SECIMEX
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أشغال مختلفة أو البناء

مقاول التجهيز الكهربائي

مقاول مفاوض.

ودادية) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 16153 (- حي بيطات) (29 رياض رقم)

مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

50.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد سالمي سعيد):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) سعيد  سالمي  السيد 

 16153   6 رقم) ت3مرت  بن  شارع 

مشرع بلقصيري املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) سعيد  سالمي  السيد 

 16153   6 رقم) ت3مرت  بن  شارع 

مشرع بلقصيري املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

38)ي3 ي3)2321)تحت رقم)285.

362I

EXPERT FIDUCIAIRE

BATISTROY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N

 1300( HAY( HASSANI( ،( 20200،

CASABLANCA MAROC

ذات) شركة  (BATISTROY

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ابراهيم الروداني 13 ز قة احمد 

املجاطي تجزئة االلب الطابق 1 رقم 

8 املعاريف - 19233 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536453

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (32

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BATISTROY

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
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شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
احمد) ز قة  (13 الروداني) ابراهيم 
1)رقم) املجاطي تجزئة االلب الطابق)
الدار البيضاء) (19233 (- املعاريف) (8

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: الناصري) الرحمن  عبد  السيد 
533)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
 533 ( (: السيد الحمص املصطفى)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
الناصري) الرحمن  عبد  السيد 
 8 رقم) زين  ب3سك3رة  عن3ا ه)ا))
البيضاء) الدار  (22533 ب3سك3رة)

املغرب.
املصطفى) الحمص  السيد 
5)حي) 5)ز قة  رجس طابق) عن3ا ه)ا))
الراحة)23333)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الناصري) الرحمن  عبد  السيد 
 8 رقم) زين  ب3سك3رة  عن3ا ه)ا))
البيضاء) الدار  (22533 ب3سك3رة)

املغرب
املصطفى) الحمص  السيد 
5)حي) 5)ز قة  رجس طابق) عن3ا ه)ا))
الراحة)23333)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782193.
363I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

IMSTERNE SARL
إعالن متعدد القرارات

»IMSTERNE SARL«
املقـر االجتـمـاعي: بل3ك33 ز قة 35 
رقم 23 حي اسايس تيك3ين اكادير

السجل التجاري رقم : 42291
العام) الجمع  عقد  بمقت�شى 
 16/11/2323 بتاريخ) االستثنائي 
(« لشركة) ال3حيد  قررالشريك 

IMSTERNE SARL«)))ما يلي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

للشركة) التجاري  الهدف  ت3سيع 

إلى):)

املنت3جات) وتس3يق  -إ تاج 

املحلية.

-التجارة في امل3اد الغذائية العامة.)))))

-االستيراد و التصدير.

تنقيح القا 3ن األسا�شي))للشركة.)))

اإليداع) تـم  ( القـا ــ3 ــي:) اإليداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـا ـ3 ـي 

بتـاريخ) ( بأكادير) التجارية  املحكـمـة 

23/11/2323))تحت رقم97195  

للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات ا ــفــ3فـسـك

364I

دي3ان الخدمات

FOR VIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

دي3ان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16333، سيدي قاسم 

املغرب

FOR VIE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تعاو ية 

االصالحية زيرارة - 16333 سيدي 

قاسم املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27921

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)37)أكت3بر)2323)تم))تح3يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 16333 (- »تعاو ية االصالحية زيرارة)

»تجزئة) إلى) املغرب«) قاسم  سيدي 

سيدي) (16333  -  455 رقم) وليلي 

قاسم))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

أكت3بر)2323)تحت رقم)491.

365I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MEGAL SARL
إعالن متعدد القرارات

»MEGAL SARL  «
املقـر االجتـمـاعي: الطابق األر�شي رقم 

15 شارع اسلي حي القدس اكادير
السجل التجاري رقم :32823

العام) الجمع  عقد  بمقت�شى 
بين) (23/34/2321 االستثنائي بتاريخ)
شركاء)»)MEGAL SARL«)تقرر مايلي):)))))

تف3يت الحصص االجتماعية):)
 4533 )ف3ت السيد ب3ه3 خالد) (-
حصة اجتماعية للسيد ب3ه3 ي3سف.)))))
تعيين السيد ب3ه3 خالد والسيد)
ملدة) للشركة  مسيرين  ي3سف  ب3ه3 

غير محدودة.
تغيير اإلمضاء)البنكي.

االجتماعية) التسمية  تغيير 
للشركة من))»)MEGAL SARL)«)إلى)»)

 » KMY PLUS SARL
التجاري) الهدف  ت3سيع 
األملني3م)) ت3زيع  و  بيع  (: إلى) للشركة 

وٲكسس3اراته.)
تنقيح القا 3ن األسا�شي))للشركة.))
اإليداع) تـم  ( القـا ــ3 ــي:) اإليداع 
لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـا ـ3 ـي 
بتـاريخ) ( بأكادير) التجارية  املحكـمـة 

31/36/2321)تحت رقم99923 
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات ا ــفــ3فـسـك

366I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

A.M.LEADER.AUTO
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
A.M.LEADER.AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 31 ز قة 
مارتير عبد السالم بن محمد مكتب 

رقم 2 فال فل3ري اقامة رياض 

الزيت3ن - 14333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.A.M.LEADER.AUTO

ميكا يك) (: غرض الشركة بإيجاز)

السيارات).
ز قة) (31 (: عن3ان املقر االجتماعي)

مارتير عبد السالم بن محمد مكتب)
رياض) اقامة  فل3ري  فال  (2 رقم)

الزيت3ن)-)14333)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: السيد آدم أ يس الغ3تي)

حصة بقيمة)53)درهم للحصة).

السيد محمد ياسين دهاد):))533 

حصة بقيمة)53)درهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

دهاد) ياسين  محمد  السيد 
ز قة محمد الحنصالي) (31 عن3ا ه)ا))

شقة)4  14333)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد آدم أ يس الغ3تي عن3ا ه)ا))
 14333 ( غر يط) محمد  ز قة  (38

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

36)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2321)تحت رقم)-.

367I



13487 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

METALOGIC SARL
إعالن متعدد القرارات

»METALOGIC SARL  «

املقـر االجتـمـاعي:رقم 4 بل3كC  شارع 
ال3حدة حي الحرش ايت مل3ل

السجل التجاري رقم : 11397

العام) الجمع  عقد  بمقت�شى 

بين) بتاريخ24/12/2323) االستثنائي 
شركاء)»)METALOGIC SARL«)تقرر)

مايلي):)))))

تف3يت الحصص االجتماعية):

 1253 -ف3ت السيد ف3الن محمد)

حصة للسيد ابراك محمد

 1253 -ف3ت السيد ف3الن محمد)

حصة للسيد ابراك عبد العزيز

ف3الن) السيد  املسير  استقالة 

محمد.

محمد) ابراك  السيد  .تعيين  (

مسيروحيد للشركة ملدة غير محدودة)

))تغيير االمضاء)البنكي.)

تنقيح القا 3ن األسا�شي))للشركة.)))

االيـداع) تـم  ( القـا ــ3 ــي:) االيـداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـا ـ3 ـي 

بتـاريخ) با زكان  االبتدائية  املحكـمـة 

19/31/2321))تحت رقم)145
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات ا ــفــ3فـسـك

368I

CECOGEL / SARL

CLEAR NET SERVICES
إعالن متعدد القرارات

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

CLEAR NET SERVICES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

 CLEAR :وعن3ان مقرها االجتماعي

 NET(SERVICES(OUJDA, 98 BD

 MED(V 3éme(ETAGE(N°08.

63333 وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25513
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
2323)تم اتخاذ) 23)ي3لي3ز) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تح3يل)153)حصة من السيد ال3زاني)
ت3هامي عز الدين الى السيد ال3زاني)
حصة) و133) وسيم  محمد  ت3هامي 
اجتماعية للسيد اواللي ل3ديي محمد)
السيد) الى  اجتماعية  حصة  (133 و)

ال3زاني الت3هامي عز العرب.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد ال3زاني الت3هامي عز)
محمد) ل3ديي  اواللي  والسيد  الدين 
الت3هامي) ال3زاني  السيد  وتسمية 
محمد وسيم بصفته املسير ال3حيد)

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

3-4
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

16
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)2396.
369I

mohammed(boumzebra

ZOUHRI MARBER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
ZOUHRI MARBER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي مراب 

تجزئة ب3شرة حي الياسمين الرقم 41 
- 23233 الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZOUHRI MARBER

رخام-) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقاول في البناء)-)االستيراد والتصدير.

مراب) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

تجزئة ب3شرة حي الياسمين الرقم)41 

- 23233)الفقيه بن صالح املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد زهري احمد):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) احمد  زهري  السيد 

 1333  23233 صالح) بن  الفقيه 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) احمد  زهري  السيد 

الفقيه بن) (23233 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (37 بتاريخ)

.161/2321

373I

الزوين املصطفى

 INDEX TRAVAUX DIVERS
ET NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

الزوين املصطفى

عمارة 9  ز قة بنزرت شقة 5 الطابق 

3 حمرية ، 53333، مكناس املغرب

 INDEX TRAVAUX DIVERS ET

NEGOCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي محل 
رقم 42 حي لاللة سكينة شارع 4  - 

33323 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 INDEX(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX DIVERS ET NEGOCE

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بجميع) التجارة  و  البناء) او  مختلفة 

ا 3اعها)-بيع معدات املطاعم-.

محل) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 -   4 حي لاللة سكينة شارع) (42 رقم)

33323)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد فهمي امين):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
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عن3ا ه)ا)) امين  فهمي  السيد 
حي) بنجل3ن  حسن  شارع  (356 رقم)

االدارسة)33343)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) امين  فهمي  السيد 
حي) بنجل3ن  حسن  شارع  (356 رقم)

االدارسة)33343)فاس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)23)ماي)2321 

تحت رقم)2427.
371I

RITAJ SUD S.A.R.L

ARIJ SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

RITAJ SUD S.A.R.L
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
ARIJ SUD  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

م3الي رشيد بل3ك 1 رقم 43 العي3ن 
- 73333 العي3ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36869

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 ARIJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SUD
غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)

االلكترو ية والرقمية)
األشكال املختلفة)

االستيراد) العامة  التجارة 
والتصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
م3الي رشيد بل3ك)1)رقم)43)العي3ن)

- 73333)العي3ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حمزة زكرار):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد حمزة زكرار عن3ا ه)ا))شارع)

محمد الزرقط3ني))بل3ك ا حي م3الي)
العي3ن) بريش  2عمارة  ش) رشيد 

73333)العي3ن املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد حمزة زكرار عن3ا ه)ا))شارع)

محمد الزرقط3ني))بل3ك ا حي م3الي)
العي3ن) بريش  2عمارة  ش) رشيد 

73333)العي3ن املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1661/234.

372I

تادلة لإلستشارة

 PYTHAGORE
ARCHITECTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

تادلة لإلستشارة
حي ميم3 ة بل3ك 1رقم 77الطابق 

2بني مالل ، 23333، بني مالل 

املغرب

 PYTHAGORE ARCHITECTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها االجتماعي عرصة 

الباشا بل3ك 1 رقم 13 الطابق 

السفلي بني مالل املغرب - 23333 

بني مالل املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9915

العام) الجمع  بمقت�شى 
ماي) (35 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
تم تغيير تسمية الشركة من) (2321
 »PYTHAGORE ARCHITECTURE«
. »NORDDINE ARCHITECTS«(إلى

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
24)ماي) )بتاريخ) االبتدائية ببني مالل)

2321)تحت رقم)588.

373I

CECOGEL / SARL

KIEV CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
KIEV CAFE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي وجدة، 
1 ز قة الشهداء. - 63333 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37433
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 KIEV (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CAFE
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى..

وجدة،) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
وجدة) (63333 (- الشهداء.) ز قة  (1

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: الساوري) رشيد  السيد 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيدة مريم فالحي):))533)حصة)
بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 (: الساوري) رشيد  السيد 
بقيمة)133)درهم.

السيدة مريم فالحي):)533)بقيمة)
133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد رشيد الساوري عن3ا ه)ا))
 63333 ز قة شفشاون.) (22 وجدة،)

وجدة املغرب.
عن3ا ه)ا)) فالحي  مريم  السيدة 
 .31 رقم) الشهداء) شارع  وجدة،)

63333)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد رشيد الساوري عن3ا ه)ا))
 63333 شفشاون) ز قة  (22 وجدة)

وجدة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)1998.
374I

تادلة لإلستشارة

 BUREAU D›ETUDES
 ET D›AMENAGEMENT

FONCIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

تادلة لإلستشارة
حي ميم3 ة بل3ك 1رقم 77الطابق 
2بني مالل ، 23333، بني مالل 

املغرب
 BUREAU D›ETUDES ET

 D›AMENAGEMENT FONCIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي إقامة 
املسيرة الخضراء شارع محمد 
الخامس رقم 43 الطابق الثاني 

الشقة 38 بني مالل املغرب - 23333 
بني مالل املغرب.
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تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4781
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)35)أبريل)2321)تم))تح3يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»إقامة املسيرة الخضراء)شارع محمد)
الثاني) الطابق  (43 رقم) الخامس 
الشقة)38)بني مالل املغرب)-)23333 
بني مالل املغرب«)إلى)»تجزئة النخيل)
خريبكة) األول  الطابق  (I99-33 رقم)

املغرب)-)25333)خريبكة))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
28)ماي) )بتاريخ) االبتدائية ببني مالل)

2321)تحت رقم)314.
375I

ccis-casablanca

FAMA INDUSTRIEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ccis-casablanca
 bd(med(V ، 20200، 98
casablanca اململكة املغربية

FAMA INDUSTRIEL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ، 128 

شارع العرارالطابق 2 مكتب 
6  - 23333 الدار البيضاء اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
534583

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 FAMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INDUSTRIEL
التجميع) (: غرض الشركة بإيجاز)
واألدوات) اآلالت  وتس3يق  الصناعي 

الصناعية
أعمال البناء

-)صيا ة صناعية).
(، (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
مكتب) (2 العرارالطابق) شارع  (128
اململكة) البيضاء) الدار  (23333  -   6

املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد اإلاله لبيض):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد عبد اإلاله لبيض عن3ا ه)ا))
61)سيدي معروف) الخير قطعة رقم)

23333)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد عبد اإلاله لبيض عن3ا ه)ا))
61)سيدي معروف) الخير قطعة رقم)

23333)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
376I

م3ثق

 YASMINE BEAUTY CARE
CENTER

عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعي3ن)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

yasmine beauty Care Center
في) مؤرخ  م3ثق  عقد  بمقت�شى 
السيد)ة))) أعطى  (2321 ي3 ي3) (32
للبطاقة) )ة)) الحامل) سليم  ( شريفة)
املسجل) (BE626435 ( ( ال3طنية رقم)
بالسجل التجاري)436946)باملحكمة)
التجارية بالدار البيضاء)حق التسيير)
الحر لألصل التجاري الكائن ب الدار)
عمارة) ( (GH2 -اقامة الرضا) البيضاء)

البيضاء) الدار  (23223  -  3 رقم) (11
الحي الحسني املغرب للسيد)ة))امينة))
ال3طنية) للبطاقة  )ة)) الحامل) الزائر 
رقم)))BK371574))ملدة)3)سنة تبتدئ)
 31 و تنتهي في) (2321 ي3 ي3) (31 من)
ماي)2324)مقابل مبلغ شهري)4.533  

درهم.
377I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

دار الفطواكيا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE(TARIK(IBN(ZIAD(N°10,

 2EME(ETAGE(APPT(N°6 GUELIZ
 MARRAKECH .، 40000،

MARRAKECH MAROC
دار الفط3اكيا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي اسك3ن 
ز قة سيدي لحسن او حماد بلدية 

امزميز  - 43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115695
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (36
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
دار) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

الفط3اكيا.
مأوى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سياحي).
حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
اسك3ن ز قة سيدي لحسن او حماد)
مراكش) (43333 (- ( امزميز) بلدية 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

253)حصة) ( (: السيدة ب3كار زكية)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 253 ( (: السيد  3ر الدين زروكة)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

 8 عن3ا ه)ا)) زكية  ب3كار  السيدة 

السماللية) (15 تجزئة الراشدبة رقم)

مراكش)4333)مراكش املغرب.

السيد  3ر الدين زروكة عن3ا ه)ا))

8)تجزئة الراشدبة رقم)15)السماللية)

مراكش)4333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

 8 عن3ا ه)ا)) زكية  ب3كار  السيدة 

السماللية) (15 تجزئة الراشدبة رقم)

مراكش)43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124759.

378I

COMPTABLE AGREE

INDUSTRICOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

COMPTABLE AGREE

زاوية شارع محمد السادس و ز قة 

ألقاهرة، عمارة رقم 2، الطابق رقم 

3  درب الشرفة الدار ألبيضاء ، 

23523، ألبيضاء أملغرب

INDUSTRICOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع اللة 

الياق3ت  زاوية زاوية العرعار الطابق 

7 الرقم 19 - 23133   الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.288693
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ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

رفع) تم  (2321 ماي) (33 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»233.333)درهم«)أي من)»833.333 

عن) درهم«) (1.333.333« إلى) درهم«)

إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781566.

379I

JURIS INVEST PARTNERS

ASSURANCE AL FAHD
 راس املال 333 533 1 درهم

إعالن متعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الت3فيق سيدي معروف الدار 

البيضاء، 23273، الدار البيضاء 

املغرب

ASSURANCE AL FAHD راس املال 

333 533 1 درهم  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 43 ز قة 

عبد امل3من حسان - 13323 الرباط 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 78935

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

2323)تم اتخاذ) 21)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) ( 13.533حصة) تف3يت) تقرر 

في) ( (OBADIA INVEST ملكية شركة)

 ASSURANCE AL شركة) رلسمال 

  AFMA SA(لفائدة شركة(FAHD

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

 AFMA ( تعيين شريك جديد) مايلي:)

ممثلة) (22463 السجل التجاري) ( (SA

بالسيد محمد فريد بنسعيد))بطاقته)

A 233856(ال3طنية رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النطام االسا�شي

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)115345.

383I

DWELLING

الرا طنجة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

DWELLING

 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME(ETG(APPT

 3 TANGER(RESD(LA(PLAGE،

90000، TANGER(MAROC

الرا طنجة شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

ي3سف ابن تاشفين، الطابق 2 

اقامة رقم 3 طنجة - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

الرا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

طنجة.

مختلف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال البناء)والتشييد والتجارة.

شارع) (5 (: عن3ان املقر االجتماعي)
ي3سف ابن تاشفين،)الطابق)2)اقامة)
رقم)3)طنجة)-)93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)133)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: حجية) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) حجية  محمد  السيد 
الثاني) الشطر  الجديد  الحي  تجزئة 
العرائش) (92333 العرائش) (564 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) حجية  محمد  السيد 
الثاني) الشطر  الجديد  الحي  تجزئة 
العرائش) (92333 العرائش) (564 رقم)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية بطنجة))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

381I

cabinet(fiduciaire(jalal

ديسي3س بروبرتي

DESEOS PRPPERTY SARL  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(jalal
 rue(khalid(ibn(el(walid(n(5 33
 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
 DESEOS  ديسي3س بروبرتي

PRPPERTY SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد السادس  حي ميلت3ن إقامة 
الساعة أ رقم 35 طنجة 93333 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117389

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 DESEOS ( بروبرتي) ديسي3س 

. PRPPERTY SARL

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

إقامة) ميلت3ن  حي  ( السادس) محمد 

 93333 طنجة) (35 رقم) أ  الساعة 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

233)حصة) السيد امغار محمد):))

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد امغار سفيان):))153)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيدة امغار مريم)):))233)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

((: الزهرة) فاطمة  امغار  السيدة 

153)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

133)حصة) ( (: السيد امغار طارق)

بقيمة)133)درهم للحصة).

133)حصة) ( السيدة امغار سمر):)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيدة امغار سلمى):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ( محمد) امغار  السيد 

طنجة) ( (93333 طنجة) مدي3 ة  حي 

املغرب.

عن3ا ه)ا)) سفيان  امغار  السيدة 

طنجة البالية إقامة البحر املت3سط)

رقم)188 93333)طنجة املغرب.
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عن3ا ه)ا)) ( مريم) امغار  السيدة 

اسبا يا)-ملغا))33333))ملغا))اسبا يا).

الزهرة) فاطمة  امغار  السيدة 

إقامة) (2 البرا ص) حي  عن3ا ه)ا))

ارض) (7  رجيس إقامة شما الطابق)

رقم)2732 93333))طنجة املغرب.

عن3ا ه)ا)) محمد  امغار  السيد 

سيد قطب إقامة طنجيس)2)الطابق)

4)شقة)96 93333))طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ( محمد) امغار  السيد 

 2 شارع سيد قطب إقامة طنجيس)

طنجة) ( (93333  96 شقة) (4 الطابق)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243473.

382I

sofoget

BIGAROSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

BIGAROSE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها االجتماعي  القنيطرة 

59 إقامة م3الي عبد العزيز شارع 

م3الي عبد العزيز رقم 4 - 14333  

القنيطرة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58557

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2321 فبراير) (19 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»بيع م3اد غدائية

»تح3يل) إلى) فالحي«) استغالل 

النباتات العطرية.

)استيراد«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
24)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2321)تحت رقم)82566.
383I

إئتما ية فيدماس

 SOCIETE IMMOBILIERE LE
COUSERAN

إعالن متعدد القرارات

إئتما ية فيدماس
163 شارع مرس السلطان 
الداالبيضاء ، 23123، 

الدارالبيضاء املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE LE
COUSERAN »شركة  املساهمة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 13 ز قة 
منصار الدار البيضاء 23333 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.535767

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (23 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:31 رقم) قرار 
التي) القرارات  على  املصادقة  مايلي:)

اتخدها املسير ال3حيد.
على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 

مايلي:) قل االسهم والتأكد بالنقل.
على) ينص  الذي  (:33 رقم) قرار 
مايلي:)معاينة وفاة السيد املساعدي)
البيضاء) بالدار  املت3في  صالح 

.27/33/2323
على) ينص  الذي  (:34 رقم) قرار 
التقسيم) على  املصادقة  مايلي:)

الجديد لرأس مال الشركة.
على) ينص  الذي  (:35 رقم) قرار 
مايلي:)تغيير الشكل القا 3ني للشركة)
من شركة مجه3لة االسم الى شركة)
بنفس) املحدودة  املسؤولية  ذات 
املقر) امل3ض3ع  فس  االسم  فس 
الرئي�شي  فس رأس املال و فس املدة)

وبدون تأسيس شركة جديدة.
على) ينص  الذي  (:36 رقم) قرار 
ال3حيد) املسؤول  استقالة  مايلي:)

مهامه) جميع  من  دمته  وإخالء)
السابقة بالشركة.

على) ينص  الذي  (:37 رقم) قرار 
مايلي:)تعيين السيد مساعدي محمد)

كامسير وحيد للشركة.
على) ينص  الذي  (:38 رقم) قرار 
للمسير) االجتماعي  الت3قيع  مايلي:)

مساعدي محمد.
على) ينص  الذي  (:13 رقم) قرار 
مايلي:)التأكد من تغييرشركة مجه3لة)

اإلسم إلى شركة د.م.م.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:31 رقم) بند 
القا 3ن) صياغة  إعادة  مايلي:)

االسا�شي للشركة د.م.م).
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781392.

384I

COMPTE A JOUR

DIS GOLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

DIS GOLD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي بني ا صار 
املركز - 62333 الناظ3ر املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23535
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 ي3 ي3) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):
احمد) ( )ة)) السيد) تف3يت 
اجتماعية) حصة  (533 الب3عرفاوي)
لفائدة)) حصة  (1.333 أصل) من 
 37 اوسار بتاريخ) ( ))حسن) )ة)) السيد)

ي3 ي3)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)39)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1212.

385I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ARCHITRUCK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC

ARCHITRUCK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 35 

الطابق 1 تجزئة البركة وئام بنس3دة 

فاس - 33333 فاس اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARCHITRUCK

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 قل البضائع لحساب الغير.

 35 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)

1)تجزئة البركة وئام بنس3دة) الطابق)

فاس)-)33333)فاس اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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((: مجاهدي) عبدالسالم  السيد 
833)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
 233 ( (: مجاهدي) طارق  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد طارق مجاهدي عن3ا ه)ا))
تجزئة البركة ال3ئام املسيرة) (35 رقم)
اململكة) فاس  (33333 بنس3دة)

املغربية.
مجاهدي) عبدالسالم  السيد 
البركة) تجزئة  (35 رقم) عن3ا ه)ا))
33333)فاس) ال3ئام املسيرة بنس3دة)

اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد طارق مجاهدي عن3ا ه)ا))
تجزئة البركة ال3ئام املسيرة) (35 رقم)
اململكة) فاس  (33333 بنس3دة)

املغربية
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2834.

386I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

HUILE STAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
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
HUILE STAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : محل رقم 
713 حي الجديد بنس3دة  - 33333 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.48733

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 أبريل) (26 املؤرخ في)
HUILE STAR)شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك ال3حيد مبلغ)
وعن3ان) درهم  (13.333 رأسمالها)
 713 رقم) محل  اإلجتماعي  مقرها 
33333)فاس) (- ( حي الجديد بنس3دة)
املغرب  تيجة لت3قف نشاط الشركة.

و عين:
و) لطرش  ( حميد) السيد)ة))
بنس3دة) بام  حي  (19 رقم) عن3ا ه)ا))
)ة)) كمصفي) املغرب  فاس  (33333

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)26)أبريل)2321)وفي محل رقم)
 33333 (- ( حي الجديد بنس3دة) (713

فاس املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2842/321.
387I

مجم3عة ب3 ج3ل الدولية آتما ية

FLEX CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مجم3عة ب3 ج3ل الدولية آتما ية
املركب التجاري برج الياق3ت 

شارع اللة ياق3ت اقامة س طابق  
الداربيضاء ، 23333، الدارالبيضاء 

املغرب
FLEX CONSEIL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع با 
آحماد عمارة 148 رقم 15 - 23333 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
355817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2316 ي3 ي3) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 FLEX (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. CONSEIL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

في) والهندسة  االستشارات 

والتنظيم) والهيكل  االستراتيجية 

املعل3مات) وتكن3ل3جيا  واإلدارة 

واالتصاالت..

شارع با) (: عن3ان املقر االجتماعي)

 23333 - 15 148)رقم) آحماد عمارة)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  M’HANNI JAWAD : السيد)

133)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

 M’HANNI JAWAD السيد)

 imm  2 البر 3�شي) جنان  عن3ا ه)ا))

 23623 سيدي البر 3�شي) (16 n ° 5

.MAROC(الدارالبيضاء

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

 M’HANNI JAWAD السيد)

 imm  2 البر 3�شي) جنان  عن3ا ه)ا))

 23623 سيدي البر 3�شي) (16 n ° 5

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3لي3ز)2316)تحت رقم)-.
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prism conseils

دروجري ايفا مات 

 DROGUERIE EVA MAT

SARL
إعالن متعدد القرارات

prism conseils

 rue(abou(el(hassan(lmarini

 résidence(amira 2 appt 25 ،

50000، meknès(maroc

 DROGUERIE دروجري ايفا مات

EVA MAT SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: رقم 122 

سنب3لة النعيم مرجان مكناس - 

53333 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.53533

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2321 أبريل) (28 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم القرار األول:)الذي ينص)

على مايلي:)بيع333)سهم تابعة للسيد)

الجنسية) مغربي  ياسين  حج3جي 

صاحب) (23/11/1991 مزداد بتاريخ)

 DO22446رقم ال3طنية  البطاقة 

األ صاري) للسيد  تابعة  سهم  و333)

حمزة مغربي الجنسية مزداد بتاريخ)

البطاقة) صاحب  (36/11/1987

لفائدة) (U155661رقم ال3طنية 

السيد شاكري زايد مغربي الجنسية)

  .D745353مزداد بتاريخ

قرار رقم القرار التاني:)الذي ينص)

العامة) تقررالجمعية  مايلي:) على 

ياسين) حج3جي  السيد   استقالة 

إدارة) من  حمزة  األ صاري  السيد  و 

الشركة)،ويعطيهم الجمع العام إبراء)

تتم) التي  اإلجراءات  جميع  في  ذمة 

لهذا الغرض.)وقرر الجمع العام تعين)

مديرللشركة) زايد  شاكري  السيد 

الشركة) تلتزم  (. محددة) غير  للمدة 

بالت3قيع ال3حيد للسيد شاكري زايد.
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الذي) قرار رقم القرار التالت:) ( ( ( ( (
العام) الجمع  قرر  مايلي:) على  ينص 
من) للشركة  القا 3ني  الشكل  تغيير 
إلى) ال3حيدة  املسؤولية  دات  شركة 
شركة دات املسؤولية ال3حيدة دات)

الشريك ال3حيد)))
قرار رقم القرار الرابع:)الذي ينص)
تغيير) العام  الجمع  قرر  مايلي:) على 
ايفا) »دروجري  من) الشركة  تسمية 

مات«)إلى)»إفا م3ت3«.)
الذي) الخامس:) القرار  رقم  قرار 
العام) الجمع  قرر  مايلي:) على  ينص 
تغيير غرض الشركة)»عقاقير-)أعمال)
قطع) دراجات  ارية،) ب«) مختلفة«)
منفصلة أو إكسس3ارات الدراجات أو)

الدراجات النارية))تاجر)«.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي ينص) بند رقم البند األول:)
قبل) من  تشكيلها  تم  مايلي:) على 
املنشأة) األسهم  ومالك  امل3قعين 
التي يمكن أن تك3ن في) وتلك األجزاء)
مسؤولية) ذات  شركة  (، املستقبل)
ال3حيد) الشريك  دات  ( محدودة)
حصرية ستحكمها الق3ا ين والل3ائح)
الظهيررقم) وخاصة  بها  املعم3ل 
 13( (، (1417 5))ش3ال) 49-97-1)من)
رقم) القا 3ن  تطبيق  ((1997 فبراير)

96-5)وكذلك هذه األ ظمة.
الذي ينص) بند رقم البند التاني:)
االسم) الشركة  تأخذ  مايلي:) على 
التالي:)»EVA MOTO SARL AU«)في)
جميع األعمال والخطابات والف3اتير)
واإلعال ات وغيرها من املستندات من)
يجب) أي  3ع الصادرة عن الشركة.)
ا)

ً
دائًما أن يك3ن اسم الشركة مسب3ق

ذات) شركة  بكلمات  متب3ًعا  أو 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
ال3حيد تقتصر على املساهم ال3حيد)
باألحرف))األولى))sarl au))وبيان مبلغ)
ورقم) ( االجتماعي) املقر  املال,و  رأس 

التسجيل في السجل التجاري.
بند رقم البند التالت:)الذي ينص)
الغرض من الشركة ه3) على مايلي:)
أو) منفصلة  قطع  دراجات  ارية،) («
إكسس3ارات الدراجات أو الدراجات)

أي) عام  )تاجر)«.وبشكل  النارية)
بشكل) مرتبطة  تك3ن  قد  عملية 
مباشر أو غير مباشر بالكائن ال3ذك3ر)
أعاله أو من املحتمل أن تعزز تط3يره.)
الذي) السادس:) البند  رقم  بند 
الشركاء) ويساهم  مايلي:) على  ينص 
في الشركة باملجم3ع النقدي كالتالي):)
السيد شاكري زايد بمجم3ع تسع3ن)

ألف درهما)
بند رقم البند السابع:)الذي ينص)
من) املقدم  املال  رأس  مايلي:) على 
في:تسع) محدد  التالية  املساهمات 
مئة سهم).وهي مقسمة إلى ألف سهم)
مرقمة) منها  لكل  درهم  مائة  بقيمة 
933)كلها مدف3عة بالكامل) 1)إلى) من)
ومخصصة للمساهمين بما يتناسب)
التالي:) النح3  على  مساهماتهم  مع 
تسع) بمجم3ع  زايد  شاكري  السيد 

مئة سهم)
عشر:) الخامس  البند  رقم  بند 
تدار الشركة) الذي ينص على مايلي:)
غير) أو  املرتبطين  األفراد  قبل  من 
ب3ضع) يتمتع3ن  الذين  (، املرتبطين)
من) اإلدارة  عقد  لبن3د  وفًقا  املدير 
الشركة) إدارة  يتم  (، فصاعًدا) اآلن 
وإدارتها لفترة غير محدودة من قبل)
السيد شاكري زايد مغربي الجنسية)
مزداد بتاريخD745353).س3ف تلتزم)
خالل) من  صحيح  بشكل  الشركة 
شاكري) للسيد  ال3حيد  الت3قيع 
بتاريخ مزداد  الجنسية  مغربي  زايد 

. D745353
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2895.
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SAC A  PAIN SARL AU

صاك ا بان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل الشكل القا 3ني للشركة

SAC A  PAIN SARL AU
 QI AL MASSAR N°393
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
صاك ا بان شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عن3ان مقرها االجتماعي رقم 393 

الحي الصناعي املسار  - 43333 

مراكش .

تح3يل الشكل القا 3ني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98337

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تح3يل) (2321 ماي) (11 املؤرخ في)

الشكل القا 3ني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

ال3حيد«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124683.

393I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

 COMPTOIRE AFRICAIN DU

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وز قة عبد الرحمان  اصر، إقامة 

املنص3ر، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 93333، طنجة املغرب

 COMPTOIRE AFRICAIN DU

MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 183 شارع 

ولي العهد، مركز NREA، الطابق 

األر�شي، املحل رقم 13 - 93333 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 COMPTOIRE AFRICAIN DU

.MAROC

عمليات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وكيل األعمال.

عن3ان املقر االجتماعي):)183)شارع)

الطابق) (،NREA مركز) العهد،) ولي 

 93333  -  13 رقم) املحل  األر�شي،)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الد كير) سلمى  جميلة  السيدة 

درهم) (1.333 بقيمة) حصة  (133   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

الد كير) سلمى  جميلة  السيدة 

 33113 ف3رميج) ز قة  عن3ا ه)ا))

Bouscat Bordeaux)فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

الد كير) سلمى  جميلة  السيدة 

 33113 ف3رميج) ز قة  عن3ا ه)ا))

Bouscat Bordeaux)فرنسا

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243212.

391I
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FIDUCIAIRE RICH

TECHNICO-TRAVELS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE RICH

 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE(MOHAMED(V,

 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

TECHNICO-TRAVELS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي قصر 

ب3يديغان كرس تعاللين الريش - 

52433 الريش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1823

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

2323)تقرر حل) 14)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (TECHNICO-TRAVELS
وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)

ب3يديغان) قصر  اإلجتماعي  مقرها 

كرس تعاللين الريش)-)52433)الريش)

املغرب  تيجة ل):)-)صع3بات مالية.

قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- الريش) تعاللين  كرس  ب3يديغان 

52433)الريش املغرب.)

و عين:

و) حسن  ( مسه3ل) السيد)ة))

كرس) ب3يديغان  قصر  عن3ا ه)ا))

تعاللين الريش)52433)الريش املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

قصر) (: بالتصفية) املتعلقة  ال3ثائق 

ب3يديغان كرس تعاللين الريش

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) ( بميدلت) االبتدائية 

2321)تحت رقم)154.
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B.& B. COMPTA

SALYNN COSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B.& B. COMPTA

36 شارع الكفاح الطابق 3 رقم 3 

حي ب3هالل بل3ك AO ح ي م الرباط 

، 13153، الرباط املغرب

SALYNN COSMETICS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 6 شارع 

اال ا اس قطاع 13 حي الرياض 

الرباط - 13133 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

152731

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SALYNN COSMETICS
صال3ن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تصفيف الشعر و التجميل.

شارع) (6 (: عن3ان املقر االجتماعي)

الرياض) حي  (13 قطاع) اال ا اس 

الرباط)-)13133)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) ( (: السيدة منى أفا�شي)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 ( (: الهاللي) الحبيب  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) أفا�شي  منى  ( السيدة)

17)حي الرياض) 19،))تجزئة ج) قطاع)

الرباط)13133)الرباط املغرب.

الهاللي عن3ا ه)ا)) الحبيب  السيد 
التقدم) (112 رقم) املرجان  مجم3عة 

الرباط)13233)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) أفا�شي  منى  ( السيدة)
17)حي الرياض) 19،))تجزئة ج) قطاع)

الرباط)13133)الرباط املغرب
الهاللي عن3ا ه)ا)) الحبيب  السيد 
التقدم) (112 رقم) املرجان  مجم3عة 

الرباط)13233)الرباط املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)115398.
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مقاولة في الحسابات

STATION IRIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مقاولة في الحسابات
32 شارع محمد الخامس الحسيمة 
ص.. ب 334، 32333، الحسيمة 

املغرب
STATION IRIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي دائرة 
كتامة جماعة م3الي أحمد  - 
32333 الحسيمة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 85
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STATION IRIS
محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمات).
دائرة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
كتامة جماعة م3الي أحمد))-)32333 

الحسيمة))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ( السيد تاوتاو عبد السالم)

حصة بقيمة)53.333)درهم للحصة).

 253 ( (: ( سليمان) تاوتاو  السيد 

حصة بقيمة)25.333)درهم للحصة).

السيد تاوتاو أحمد)):))253)حصة)

بقيمة)25.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السالم)) عبد  تاوتاو  السيد 

ترجيست)) الزارد  تجزئة  عن3ا ه)ا))

32333)الحسيمة املغرب.

عن3ا ه)ا)) ( السيد تاوتاو سليمان)

 32333 ( ترجيست) الزارد  تجزئة 

الحسيمة املغرب.

عن3ا ه)ا)) ( أحمد) تاوتاو  السيد 

 32333 ( ترجيست) الزارد  تجزئة 

الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السالم)) عبد  تاوتاو  السيد 

ترجيست)) الزارد  تجزئة  عن3ا ه)ا))

32333)الحسيمة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بتارجيست) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)15/21.

394I

FIDUCIAIRE RICH

VUE D›HORIZON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE RICH

 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE(MOHAMED(V,

 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

VUE D›HORIZON  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
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وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 12 
ز قة تافياللت, الريش - ميدلت - 

52433 الريش املغرب.
تح3يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2121

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)36)أبريل)2321)تم))تح3يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- الريش) تافياللت,) ز قة  (12 »رقم)
املغرب«) الريش  (52433 (- ميدلت)
إلى)»)الريش))ساحة محمد الخامس,)
العمارة19,)الطابق األول املكتب رقم)

32 - 52433)الريش))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بميدلت) االبتدائية 

2321)تحت رقم)163.

395I

TRUST ECONOMIC LIFE

اويا رويا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

TRUST ECONOMIC LIFE
 APP 01 A(IMM 202 PORTE
 DE(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
اويا رويا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار زرايب 
كم3ن ايت فاسكا الح3ز  مراكش - 

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
95759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2319 فبراير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
اويا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

رويا.
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الح3ز)) فاسكا  ايت  كم3ن  زرايب 

مراكش)-)43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 arakhssiss( mohamed السيد)
درهم) (133 بقيمة) حصة  (:  1.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
 arakhssiss( mohamed السيد)
 dr ezzraibe faska sidi عن3ا ه)ا))
 daoud(ait(ourir(el(haouz((40000

MARRAKECH)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
 arakhssiss( mohamed السيد)
 dr ezzraibe faska sidi عن3ا ه)ا))
 daoud(ait(ourir(el(haouz((40000

مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (15 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2319)تحت رقم)134364/3422.

396I

ARKOS

ATLYKAS GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ARKOS
 COMPLEXE(ERAC(BD(MED 6
 IMM(D1 N°8 LA(GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

ATLYKAS GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 
 complexe  erac,bd(med 6,imm
 d1n°8 la(gironde(casablanca

 CASABLANCA 20500
CASABLANCA Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATLYKAS GROUP
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
(: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 complexe( ( erac,bd( med( 6,imm
 d1n°8( la( gironde( casablanca
 CASABLANCA 23533

.CASABLANCA Maroc
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)Maroc)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد كمال مرح3م):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) مرح3م  كمال  السيد 
ق ج) (81 رقم) (1 العهد الجديد ز قة)
 CASABLANCA  23533 البيضاء)

.Maroc
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) مرح3م  كمال  السيد 
ق ج) (81 رقم) (1 العهد الجديد ز قة)
 CASABLANCA  23533 البيضاء)

Maroc

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)-.

397I

FCCA ATLAS

صيدلية جنان زهراء 

PHARMACIE JNANE ZAHRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FCCA ATLAS

 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA

 IMM 89,1ER(EATGE(APPT(N°5 ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 PHARMACIE صيدلية جنان زهراء

JNANE ZAHRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

سالمة الشرقي الطريق ال3طنية 

P4322 رقم 2 عين عتيق تمارة - 

12333 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133349

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2323 دجنبر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE صيدلية جنان زهراء)

.JNANE ZAHRA

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية).

عن3ان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

ال3طنية) الطريق  الشرقي  سالمة 
(- تمارة) عتيق  عين  (2 رقم) (P4322

12333)تمارة املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
2.333.333)درهم،)مقسم كالتالي:

(: ( ب3الكيم  3رالدين) ( السيد) (-
 2.333.333 بقيمة) التجاري  االصل 

درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
ب3الكيم  3رالدين)) ( السيد)
اقامة) العمارة رقم4) رقم6) عن3ا ه)ا))
العابد) سيدي  االزدهار  حي  الن3ر31)

الهره3رة)12343)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
ب3الكيم  3رالدين)) ( السيد)
اقامة) العمارة رقم4) رقم6) عن3ا ه)ا))
العابد) سيدي  االزدهار  حي  الن3ر31)

الهره3رة)12343)تمارة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)1292.
398I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

SOCIETE TIRISPESCA 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
 SOCIETE TIRISPESCA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
53 ل3ط أمالك س3س آيت مل3ل - 

86153  آيت مل3ل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23577
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE TIRISPESCA
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لحساب) للبضائع  والدولي  ال3طني 

اآلخرين.
عن3ان املقر االجتماعي):)متجر رقم)
(- ل3ط أمالك س3س آيت مل3ل) (53

86153))آيت مل3ل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: امال3ك) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) امال3ك  محمد  السيد 
بل3ك س أيت) (61 تجزئة اركا ة رقم)

مل3ل)86153)أيت مل3ل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) امال3ك  محمد  السيد 
بل3ك س أيت) (61 تجزئة اركا ة رقم)

مل3ل)86153)أيت مل3ل املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( االبتدائية با زكان)

2321)تحت رقم)1324.
399I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

SOCIETE FOODS & NUTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
SOCIETE(FOODS & NUTS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 
1 شارع 35 بل3ك B تجزئة أيت 
سليمان حي الحرش أيت مل3ل - 

86153 آيت مل3ل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE FOODS & NUTS

ف3اكه) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مجففة أو خضروات مجففة  صف)

جملة.

 1 رقم) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

شارع)35)بل3ك)B)تجزئة أيت سليمان)

86153)آيت) (- حي الحرش أيت مل3ل)

مل3ل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

املنص3ري) اللطيف  عبد  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

املنص3ري) اللطيف  عبد  السيد 

س3س) مفتاح  مشروع  عن3ا ه)ا))

إ زكان) الدشيرة  تاسيال  (32 عمارة)

86353)إ زكان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

املنص3ري) اللطيف  عبد  السيد 

س3س) مفتاح  مشروع  عن3ا ه)ا))

إ زكان) الدشيرة  تاسيال  (32 عمارة)

86353)إ زكان املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( االبتدائية با زكان)

2321)تحت رقم)1325.

433I

FCCA ATLAS

PEP›S DESIGN بيبس ديزاني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FCCA ATLAS

 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA

 IMM 89,1ER(EATGE(APPT(N°5 ،

40000، MARRAKECH(MAROC

بيبس ديزاني PEP›S DESIGN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول رقم7 املنطقة الصناعية 

املسار مراكش - 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (32

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

بيبس) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PEP’S DESIGN(ديزاني

الديك3ر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الداخلي

بيع جميع ا 3اع:الزليج,االثاث,االن

ارة,الترصيص...

مقاولة االشغال املختلفة و البناء.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

االول رقم7)املنطقة الصناعية املسار)

مراكش)-)43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ب3 اصر ياسر)):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 ( (: الحسن) املت3كل  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ( ياسر) ب3 اصر  السيد 
 129 رقم) دال  حرف  الشطر8)
تامنص3رت)43333)مراكش املغرب.

السيد املت3كل الحسين عن3ا ه)ا))
اسفي) طريق  (7 رقم) املسار  تجزئة 

مراكش)43133)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ( ياسر) ب3 اصر  السيد 
 129 رقم) دال  حرف  الشطر8)

تامنص3رت)43333)مراكش املغرب
السيد املت3كل الحسين عن3ا ه)ا))
اسفي) طريق  (7 رقم) املسار  تجزئة 

مراكش)43133)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124848.
431I

SAC A  PAIN SARL AU

صاك ا بان ش م م 
لشريك وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تعيين مسير جديد للشركة

SAC A  PAIN SARL AU
 QI AL MASSAR N°393
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
صاك ا بان ش م م لشريك وحيد  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 393 

الحي الصناعي املسار - 43333 
مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98337
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2321 ماي) (11 في) املؤرخ 
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الغزاوي السعدية كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)
2321)تحت رقم)124683.

432I

PREMIUM FINANCE

 SOCIETE DOUAA ET AYA
 DE TRAVAUX ET SERVICE

(SDATS (
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE DOUAA ET AYA DE
 (TRAVAUX(ET(SERVICE (SDATS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 
الكهرباء عرصة املعاش - 43333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE DOUAA ET AYA DE

.(TRAVAUX ET SERVICE (SDATS
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة او بناء
تجارة

استيراد و تصدير.
23)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
 43333 (- املعاش) عرصة  الكهرباء)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 533.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.333 ( (: بلقزيز) دعاء) السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) بلقزيز  دعاء) السيدة 
 43333 ( السالم) تجزئة رياض  (169

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) بلقزيز  دعاء) السيدة 
 43333 ( السالم) تجزئة رياض  (169

مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124931.
433I

اكسبريت ك3نسيلت3ن

)CHEZ BORAAM ( شي برعام�
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

اكسبريت ك3نسيلت3ن
الطابق تحت ار�شي ز قة بركان رقم 
171 سيدي عباد 1 جليز ، 43333، 

مراكش املغرب
 (CHEZ BORAAM ( شي برعام�

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�شي رقم 7 ز قة محمد البقال 
عمارة 17 جليز  43333 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.134385

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (26 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 CHEZ (( الشريك ال3حيد �شي برعام)
BORAAM)))مبلغ رأسمالها)133.333 

اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان  درهم 

محمد) ز قة  (7 رقم) االر�شي  الطابق 

 43333 ( جليز) (17 عمارة) البقال 

تاثيرات) (: ل) املغرب  تيجة  مراكش 

الدي) الشء) املستجد  جائحة كرو ا 

ادى الى ت3قف النشاط التجاري قبل)

بدايته)

و حدد مقر التصفية ب الطابق)
البقال) ز قة محمد  (7 رقم) ( االر�شي)

عمارة رقم)17)))جليز مراكش)43333 

مراكش املغرب.)

و عين:

و) برعام  ( ( املصطفى) السيد)ة))

 48 عمارة) الحرية  ز قة  عن3ا ه)ا))

مراكش) (43333 ( جليز) (26 شقة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

املقر) (: بالتصفية) املتعلقة  ال3ثائق 

الرئي�شي للشركة)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)7311.

434I

Sté(ATM(-(art(tendance(management-sarl

PLANI FORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 Sté(ATM - art(tendance

management-sarl

شارع قس3 مداح،عمارة 

بنعصمان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35333، تازة املغرب

PLANI FORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي املحطة 

واد امليل تازة - 35333 تازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1423



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13498

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

2321)تقرر حل) 25)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (PLANI FORT

مقرها) وعن3ان  درهم  (233.333

اإلجتماعي حي املحطة واد امليل تازة)

- 35333)تازة املغرب  تيجة ل):)عدم)

املردودية.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تازة) (35333 (- املحطة واد امليل تازة)

املغرب.)

و عين:

و) الره3ني  ( سعيد) السيد)ة))

عن3ا ه)ا))حي املحطة واد امليل تازة)

)ة)) كمصفي) املغرب  تازة  (35333

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (32 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)332.

435I

كافجيد

EAST CASA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

كافجيد

86 ز قة 165 مجم3عة *ه* حي 

االلفة، 23223، الدار البيضاء 

املغرب

EAST CASA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 

الشراردة الطابق السفلي  ب3رك3ن - 

23353 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 EAST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CASA
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واألشغال املختلفة.
ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)
(- ب3رك3ن) ( الشراردة الطابق السفلي)

23353)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الحناوي) الرحمان  عبد  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
الحناوي) الرحمان  عبد  السيد 
عمارة) (23 م س) (2 االزهار) عن3ا ه)ا))
 23233 19)ح ح البيضاء) 157)شقة)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الحناوي) الرحمان  عبد  السيد 
عمارة) (23 م س) (2 االزهار) عن3ا ه)ا))
 23233 19)ح ح البيضاء) 157)شقة)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782373.
436I

SAC A  PAIN SARL AU

صاك ا بان ش م م
 لشريك وحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تف3يت حصص

SAC(A  PAIN(SARL(AU

 QI AL MASSAR N°393

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

صاك ا بان ش م م لشريك وحيد 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 393 

الحي الصناعي املسار رقم 393 الحي 

الصناعي املسار 43333 مراكش 

املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98337

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 ماي) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة))هشام برشامي) تف3يت السيد)

533)حصة اجتماعية من أصل)533 

)ة))عبدالغزيز) السيد) ( حصة لفائدة)

برمضان بتاريخ)11)ماي)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124683.

437I

FINANCES.NET

CREATIVE BTP SARL
إعالن متعدد القرارات

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

CREATIVE BTP SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 17 شارع 

االبطال ، شقة رقم 12 أكدال ، 

الرباط ، املغرب - 13333 الرباط 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.138411

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2321 ماي) (37 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

مايلي:)قرر الجمع العام تح3يل املقر)

شارع) (17 من) للشركة  االجتماعي 

(، أكدال) (12 رقم) شقة  (، االبطال)

الرباط)،)املغرب)،)الى رقم))36)تجزئة)

فضلي32))حي واد الذهب تمارة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من) منير  الحباري  السيد  استقالة 

بهذا) و  الشركة  داخل  مسير  صفة 

يصبح السيد بن كروم محمد املسير)

ال3حيد للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

 533 قام السيد الحباري منير))بنقل)

,لفائدة السيد بن) ( حصة اجتماعية)

كروم محمد))كما صادق الجمع العام)

بن كروم) ( للشركة على قب3ل السيد)

محمد))كشريك))وحيد للشركة)

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) القا 3ني  الشكل  اصبح 

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة  ه3 

شريك وحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:))

(، املغرب) (، للشركة) االجتماعي  املقر 

الى رقم))36)تجزئة فضلي32))حي واد)

الذهب تمارة

على) ينص  الذي  (:7,6 رقم) بند 

الشركة133333  مال  رأس  مايلي:)

حصة) من1333) مك3 ة  درهم 

اجتماعية في ملكية السيد بن كروم)

محمد)

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

استقالة السيد الحباري منير) مايلي:)

من صفة مسير داخل الشركة و بهذا)

يصبح السيد بن كروم محمد املسير)

ال3حيد للشركة

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)115227.

438I



13499 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

كافجيد

RAZO FARMS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

كافجيد

86 ز قة 165 مجم3عة *ه* حي 

االلفة، 23223، الدار البيضاء 

املغرب

RAZO FARMS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : 13 ز قة 

الشراردة الطابق السفلي  ب3رك3ن - 

23353 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.462197

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2321 أبريل) (22 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (RAZO FARMS حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333

الشراردة) ز قة  (13 اإلجتماعي)

 23353 (- ب3رك3ن) ( السفلي) الطابق 

لألزمة) املغرب  تيجة  البيضاء) الدار 

االقتصادية.

و عين:

و) الت3مي  ابن  ( محمد) السيد)ة))

عن3ا ه)ا))عملية حي السالم عمارة)3 

طابق)2)شقة)6)م س)1)األلفة)23233 

)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

ز قة) (13 وفي) (2321 أبريل) (22 بتاريخ)

(- ب3رك3ن) ( الشراردة الطابق السفلي)

23353)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781933.

439I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

SOCIETE DHM CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM

 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

SOCIETE DHM CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم: 

21 ملتقى ز فة عبد الخالق طريس 

و غسان الكنفاني مكاتب طيبـة 

الشقة:9 املدينة الجديدة فـــاس. - 

33333 فـــــاس املغـــــرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33343

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2321 ي3 ي3) (33 في) املؤرخ 

شركة) (SOCIETE DHM CAR حل)

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعن3ان) درهم  (333.333 رأسمالها)

ملتقى) (21 رقم:) اإلجتماعي  مقرها 

غسان) و  طريس  الخالق  عبد  ز فة 

الشقة:9  طيبـة  مكاتب  الكنفاني 

 33333 (- فـــاس.) الجديدة  املدينة 

فـــــاس املغـــــرب  تيجة لنظرا الظروف)

االقتصادية الصعبة وكدا املنافســـة)

كا ت الشركة) (، الق3يـة لهدا املجــال)

مجبرة على قفلهــا)،)وقامت بت3زيــع ما)

الشركــاء) عله  الرأسمالهـــا  من  تبقـــى 

بعد أداء)جميـــع الضرائب التي كا ت)

على عاتقهــــا..

و عين:

و) الحيــــــ3 ــي  ( ( عــــلـي) السيد)ة))

رقم:17  ت3سيــع  الجنان  عن3ا ه)ا))

الطابق األول األ دلس عين الشقف)

م3الي يعقـ3ب)33333)فـــــاس املغــــرب)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

رقم:) وفي  (2321 ي3 ي3) (33 بتاريخ)

ملتقى ز فة عبد الخالق طريس) (21

طيبـة) مكاتب  الكنفاني  غسان  و 

(- فـــاس.) الجديدة  املدينة  الشقة:9)

33333)فـــــــــــــاس املغــــرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2844.

413I

BORA CONSTRUCTION

BORA CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

BORA CONSTRUCTION

 Bd(abou(bakr(kadiri 2ème(étage

 imm(B(sidi(maârouf -casablanca

، 20270، Casablanca(Maroc

BORA CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 Bd abou وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 bakr(kadiri 2ème(étage(imm

 B(sidi(maârouf -casablanca -

.20270 Casablanca(Maroc

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.169173

العام) الجمع  بمقت�شى 

مارس) (33 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2321

درهم«) (4.333.333« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (8.333.333« من) أي 

((: طريق) عن  درهم«) (12.333.333«

تقديم حصص  قدية أو عينية.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 35 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2321)تحت رقم)773256.

411I

STE AGEFICO SARL

 LA VICTOIRE TOBACCO
LTD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تف3يت حصص

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 93333، طنجة املغرب
 LA VICTOIRE TOBACCO LTD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي منطقة 
الحرة طنجة القطعة 1 تجزئة رقم 
28 الطابق أر�شي - 93333 طنجة 

املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63691

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 يناير) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد) احمد  )ة)) السيد) تف3يت 
حصة) (315 السيد) الشافعي 
حصة) (315 أصل) من  اجتماعية 
السيد) محمد  )ة)) السيد) ( لفائدة)

محمد عي�شى بتاريخ)26)يناير)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243449.
412I

مجم3عة ب3 ج3ل الدولية آتما ية

FLEX-CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

مجم3عة ب3 ج3ل الدولية آتما ية
املركب التجاري برج الياق3ت 

شارع اللة ياق3ت اقامة س طابق  
الداربيضاء ، 23333، الدارالبيضاء 

املغرب
FLEX-CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي جنان 
بير 3�شي 2 مبنى 16 رقم 15 سيدي 
بير 3�شي - 23623 الدارالبيضاء 
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املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.355817

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) (2319 دجنبر) (33 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 13.333« أي من) درهم«) (193.333«
عن) درهم«) (233.333« إلى) درهم«)
دي3ن) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2323)تحت رقم)731462.
413I

ISDM CONSULTING

ALJANOUB CONTRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العي3ن املغرب
 ALJANOUB CONTRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
شارع عبد الرحيم ب3عبيد ىرقم 17 
الداخلة - 73333 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALJANOUB CONTRAVAUX
و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اعمال اخرى.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
ب3عبيد) الرحيم  عبد  شارع  املسيرة 
الداخلة) (73333 (- الداخلة) (17 ىرقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ب3ليزي) خاليد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ب3ليزي  خاليد  السيد 
ز قة)28)رقم)34)حي الك3رس خنيفرة)

54333)خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ب3ليزي  خاليد  السيد 
ز قة)28)رقم)34)حي الك3رس خنيفرة)

54333)خنيفرة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)
ي3 ي3)2321)تحت رقم)1323/2321.
414I

STE AGEFICO SARL

 LA VICTOIRE TOBACCO
LTD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 93333، طنجة املغرب
  LA VICTOIRE TOBACCO LTD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي منطقة 
الحرة طنجة القطعة 1 تجزئة رقم 
28 الطابق أر�شي - 93333 طنجة 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63691

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2321 يناير) (26 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))محمد)

عي�شى محمد السيد كمسير وحيد
تبعا ل3فاة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243449.
415I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

SOCIETE DHM CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE DHM CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في ط3ر 
التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم: 21 
ملتقى ز فة عبد الخالق طريس 
و غسان الكنفاني مكاتب طيبـة 

الشقة:9 املدينة الجديدة فـــاس. - 
33333 فــــــاس املغـــــرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33343
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ي3 ي3) (31 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (SOCIETE DHM CAR
وعن3ان) درهم  (333.333 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي رقم:)21)ملتقى ز فة)
عبد الخالق طريس و غسان الكنفاني)
املدينة) الشقة:9) طيبـة  مكاتب 
فــــــاس) (33333 (- فـــاس.) الجديدة 
للمنافسة) :) ظرا  ل) املغـــــرب  تيجة 
،)لم تسطيع) الشرسة في هدا املجال)
الشركــة االستمرار وكا ت مجبرة على)

حـــل الشركــة).).
رقم:) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ملتقى ز فة عبد الخالق طريس) (21
طيبـة) مكاتب  الكنفاني  غسان  و 

(- فـــاس.) الجديدة  املدينة  الشقة:9)

33333)فــــــاس.)املغــــرب.)

و عين:

و) الحي3ني  ( عـــلي) السيد)ة))

رقم:17  الت3سيغ  الجنان  عن3ا ه)ا))

الطابق األول األ دلس عين الشقف)

م3الي يعق3ب)33333)فــــاس املغــــرب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2838.

416I

العي3ن استشارات

FANNICHE RGUIBI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

العي3ن استشارات

رقم 31 شارع االمير م3الي عبد هللا ، 

73333، العي3ن املغرب

FANNICHE RGUIBI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 
اخنيفرة رقم 94 - 73333 العي3ن 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
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عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FANNICHE RGUIBI
كل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التجاري) بالنشاط  مايتعلق 
باشغال) مايتعلق  وكل  والخدماتي،)
البناء)والخدمات واالشغال العامة)....
ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
العي3ن) (73333  -  94 رقم) اخنيفرة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: فنيش) الركيبي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) فنيش  الركيبي  السيد 
ال3اليات املتحدة االمريكية)22344 3 

ال3اليات املتحة االمريكية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) فنيش  الركيبي  السيد 
ال3اليات املتحدة االمريكية)22344 3 

ال3اليات املتحدة االمريكية
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
13)مارس) بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)753.
417I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

MARECORDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت3سيع نشاط الشركة)

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
MARECORDS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها االجتماعي رقم 13 

شارع عبد الحميد بن بديس - 
33333 فاس املغرب.

ت3سيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55235
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)ماي)2321)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
اإلداري3ن) العمال  تنصيب  وكالة 

واملؤقتين لصالح الشركات.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (32 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2669/321.
418I

ACCADEMIA PIZZAIOLI

ACCADEMIA PIZZAIOLI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ACCADEMIA PIZZAIOLI
 ANGLE RUE PRINCE MY

 ABDELLAH ET RUE NAKHLA
 IMM 1,4EME(ETAGE(APPT7
الدار البيضاء، 23233، الدار 

البيضاء املغرب
ACCADEMIA PIZZAIOLI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

 ANGLE وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 RUE PRINCE MY ABDELLAH

 ET(RUE(NAKHLA(IMM 1,4EME
ETAGE APPT7 الدار البيضاء 
23233 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536319

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.ACCADEMIA PIZZAIOLI

غرض الشركة بإيجاز):)-)خدمات)
املطاعم و املطاعم املتنقلة,

مهن) (, التك3ين في مجال البيتزا) (-
الطبخ وجميع مهن املطاعم,

املنت3جات) وتس3يق  تصنيع  (-
الغذائية,

و) الواني  والتصدير  االستيراد  (-
معدات وتجهيزات املطابخ واملطاعم..

 ANGLE (: عن3ان املقر االجتماعي)
 RUE PRINCE MY ABDELLAH
 ET( RUE( NAKHLA( IMM( 1,4EME
البيضاء) الدار  (ETAGE APPT7

23233)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد الطحطاح):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
(: الطحطاح) محمد  السيد 

133333)بقيمة)133)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد محمد الطحطاح عن3ا ه)ا))

ايطاليا)39133)ب3لزا 3 ايطاليا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد محمد الطحطاح عن3ا ه)ا))

ايطاليا)39133)ب3لزا 3 ايطاليا
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782325.
419I

RITA.FIDUCIAIRE SARL AU

STE LIBRAIRIE IQRAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

RITA.FIDUCIAIRE SARL AU
 R/ISMAILIA 22 ETAGE 4

 APPART 11 RUE(SEBOU(VN
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

STE LIBRAIRIE IQRAE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 21 ز قة 

البكري الرياض مكناس - 53333 

مكناس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29845

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم) (2316 دجنبر) (28 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»1.933.333)درهم«)أي من)»53.333 

عن) درهم«) (1.953.333« إلى) درهم«)
دي3ن) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

يناير) (12 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2317)تحت رقم)163.

423I

compta jour

 BUSNISS CENTER

CONFIDENCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

compta jour

  résidence(Ali , imm(B 2eme

 étage  appt(A4 camp(el(ghoul ،

40000، Marrakech(maroc

 BUSNISS CENTER

CONFIDENCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 314 اقامة 

علي عمارة ب الطابق الثاني  ا4 

حي الغ3ل جليز مراكش - 43333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

114673
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

متب3عة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 BUSNISS CENTER (: تسميتها)

.CONFIDENCE

بإيجاز) الشركة  غرض 

 ÉTABLISSEMENT  :

. COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

 314 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الثاني)) الطابق  ب  عمارة  علي  اقامة 

 43333 (- ا4)حي الغ3ل جليز مراكش)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد  3ر الدين كاين3)

درهم) (100.000,00 بقيمة) حصة 

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد  3ر الدين كاين3 عن3ا ه)ا))

الطابق) ب  عمارة  علي  اقامة  (314

مراكش) جليز  الغ3ل  حي  ا4) ( الثاني)

43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد  3ر الدين كاين3 عن3ا ه)ا))

الطابق) ب  عمارة  علي  اقامة  (314

مراكش) جليز  الغ3ل  حي  ا4) ( الثاني)

43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (37 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2321)تحت رقم)123858.

421I

JBR CONSEILS

ADVANCE WAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

JBR CONSEILS
816شقة رقم 2 الطابق االول تجزئة 

املسار الحي الصناعي مراكش ، 
413333، مراكش املغرب

ADVANCE WAY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار عزوز 
النخيل مراكش - 43363 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADVANCE WAY
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات زراعية)
)تاجر معدات الطاقة الشمسية.

عن3ان املقر االجتماعي):)دوار عزوز)
مراكش) (43363 (- مراكش) النخيل 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ( السيدة  زهة الجبيري)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
)عن3ا ه)ا)) السيدة  زهة الجبيري)
 134 عرصة ف3رة درب االزدهار رقم)

مراكش) (41633 ( الشمالي) النخيل 

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

)عن3ا ه)ا)) السيدة  زهة الجبيري)

 134 عرصة ف3رة درب االزدهار رقم)

مراكش) (41633 ( الشمالي) النخيل 

املعرب)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)7363.

422I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

TIGMMI Y IMSTERN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

حل شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA

 RUE(SAAD(IBNOU(WAKAS ، 34

CASABLANCA ،20140 املغرب

TIGMMI Y IMSTERN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة زينب 

النفزية الحي الصناعي كليز - 43333 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23951

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر) (2323 دجنبر) (22 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 TIGMMI Y ال3حيد) الشريك  ذات 

 13.333 مبلغ رأسمالها) ( (IMSTERN

درهم وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة)

(- كليز) الصناعي  الحي  النفزية  زينب 

(: ل) املغرب  تيجة  مراكش  (43333

عدم الت3فق في الحص3ل على زبائن.

و حدد مقر التصفية ب ز قة زينب)

النفزية الحي الصناعي كليز)-)43333 

مراكش املغرب.)

و عين:

و) الباز  ( ياسمين) السيد)ة))

ي3سف) م3الي  شارع  (16 عن3ا ه)ا))

الطابق الرابع))23333)الدار البيضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124965.

423I

DOBLI BENNANI MOHAMMED

S.N BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 DOBLI BENNANI

MOHAMMED

 ANGLE BD ZERKTOUNI  2  72

 ET(AV(SLAOUI(ETAGE 1 APPT ،

33333، فاس املغرب

S.N BEAUTY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 23، إقامة 

ميكا ب3ل اوفيس شارع عالل بن عبد 

هللا، م ج  - 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 S.N (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEAUTY

إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

صال3ن الحالقة والتجميل،)متاجرة،)

اإلستيراد والتصدير.
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عن3ان املقر االجتماعي):)23،)إقامة)
ميكا ب3ل اوفيس شارع عالل بن عبد)

هللا،)م ج))-)33333)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة  جدي  3رة):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
السيدة زمزم سعاد):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) السيدة  جدي  3رة 
شقة)1)عمارة)1)إقامة رياض الضحى)

زواغة)33133)فاس املغرب.
السيدة زمزم سعاد عن3ا ه)ا))رقم)
737)بل3ك ت بنصفار)31333)صفرو)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) السيدة  جدي  3رة 
شقة)1)عمارة)1)إقامة رياض الضحى)

زواغة)33133)فاس املغرب
السيدة زمزم سعاد عن3ا ه)ا))رقم)
737)بل3ك ت بنصفار)31333)صفرو)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)36)ماي)2321 

تحت رقم)2239.
424I

مجم3عة ب3 ج3ل الدولية آتما ية

FLEX-CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

مجم3عة ب3 ج3ل الدولية آتما ية
املركب التجاري برج الياق3ت 

شارع اللة ياق3ت اقامة س طابق  
الداربيضاء ، 23333، الدارالبيضاء 

املغرب
FLEX-CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ب3ليفارد 

بي إيه حمد مبنى 148 رقم 15 - 
23333 الدارالبيضاء املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.355817
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)34)غشت)2318)تم))تح3يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 148 مبنى) حمد  إيه  بي  »ب3ليفارد 
الدارالبيضاء) (23333  -  15 رقم)
مبنى) (2 »جنان بير 3�شي) إلى) املغرب«)
16)رقم)15)سيدي بير 3�شي)-)23623 

الدارالبيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكت3بر)2318)تحت رقم)683164.
425I

RAIS AUDIT&CONSEIL

PMI S.A
إعالن متعدد القرارات

 PMI
شركة مجه3لة ا إل سم ذ ا 

ت  مجــلس  إ د ا ر ة ر أ سما لها  
6.333.333  د ر هم قابل للتح3يل
مقر ها اال جتما عي : القنيطرة – 

أطلنتيك – املنطقة الحرة
السجل التجاري : القنيطرة 52531

تخفيض رأس املال إلى مبلغ 
4.229.433 درهم

تعديل القا 3ن األسا�شي 
العا م غيرالعا) ( إن الجمع) (.1
د ي املنعقد))بتا ريخ)15)مارس)2321  

قــد قرر):
تخفيض))رأس املا ل))بدون) (-
6.333.333)درهم) دافع الخسائر من)
إقتناء) بعد  ( درهم) (4.229.433 ( إلى)
درهم) (133 بقيمة) سهم  (17.736

للسهم بهدف إلغائــها)،
»أ«)) األسهم من فــئـة) إلغاء) (-

و)»ب«،
الخروج) كيفية  إلغاء) (-
  12.4 املشترك والكلي وحذف الفقرة)

من القا 3ن األسا�شي،
تغيير) ثم  وبمقتضاه  ( (-
من) (12 و) ( (7 ( الفص3ل) مقتضيات 

بفئات) املتعلقين  األسا�شي  القا 3ن 
و) الخاصة  واإلستحقاقات  األسهم 

بتح3يل األسهم،
ري)) ا  د  اإل  املجلـس  ( ن) إ  (.2
املنعقد))بتاريخ)31)ماي3)2321)قــد عــا)
اإل  جا ز النها ئي لتخفيض رأس) ( يـن)
4.229.433)درهم كما) املال إلى مبلغ)
عـا ين))تـغـيــيـر الفصل)6))من))الــقا  3ن)
برأس) املتعلق  كـة  للـشر  �شي  سـا  األ 

املال).
ثم))اال يد ا ع))القا  3 ني لد) (.3
ى كتابة الضبط باملحكة اإلبتدائية))
   2321 ي3 ي3) (3 يخ) بتا ر  بالقنيطرة،)

تحت))عد د))82853.
مقتطف))من))أ جل))اال شها ر

426I

كافجيد

NIZ DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

كافجيد
86 ز قة 165 مجم3عة *ه* حي 
االلفة، 23223، الدار البيضاء 

املغرب
NIZ DECO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
الشراردة الطابق السفلي  ب3رك3ن - 

23353 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 NIZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DECO

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واألشغال املختلفة.
ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)

(- ب3رك3ن) ( الشراردة الطابق السفلي)

23353)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد زهير فياللي):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) فياللي  زهير  السيد 

شقة) (34 عمارة) النعيم  تجزئة 

الدار) (23233 البيضاء) االلفة  (37

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) فياللي  زهير  السيد 

شقة) (34 عمارة) النعيم  تجزئة 

الدار) (23233 البيضاء) االلفة  (37

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782374.

427I

FIDUCIAIRE RICH

CHAHMI KHADAMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH

 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE(MOHAMED(V,

 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

CHAHMI KHADAMAT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 25 

شارع سيدي علي, حي املسيرة ,الريش 

, ميدلت - 52433 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13504

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CHAHMI KHADAMAT

-) قل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير

-)بيع م3اد البناء.

 25 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)

شارع سيدي علي,)حي املسيرة),الريش)

,)ميدلت)-)52433)الريش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ( ( شحمي حسن) ( ( السيد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 ( (: محمد) شحمي  ( ( السيد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد)))شحمي حسن)))عن3ا ه)ا)))

رقم)25)شارع سيدي علي,)حي املسيرة)

,الريش)52433)الريش املغرب.

السيد)))شحمي محمد)))عن3ا ه)ا)):)

رقم)25)شارع سيدي علي,)حي املسيرة)

,الري)52433)الريش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد)))شحمي حسن)))عن3ا ه)ا)))

رقم)25)شارع سيدي علي,)حي املسيرة)

,الريش)52433)الريش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2321)تحت رقم)364.

428I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

STREET LOCATION 93
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV(ABOULHASSAN(EL
 MARINI(V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC
STREET(LOCATION 93  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 59 تجزئة 

املنزه س3فال برج م3الي عمر  - 
53333 مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53823
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2321 مارس) (13 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))ظريف)

 زهة كمسير وحيد
تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2321)تحت رقم)2436.
429I

FIDUCIAIRE RICH

HONOR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE(MOHAMED(V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
HONOR TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي قصر ايت 
اعمر, جماعة كرس تعاللين ,الريش , 

ميدلت - 52433 الريش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HONOR TRAVAUX

اشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة

الصناعية) التركيبات  (-

االلكتروتقنية.

عن3ان املقر االجتماعي):)قصر ايت)

اعمر,)جماعة كرس تعاللين),الريش),)

ميدلت)-)52433)الريش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ( ( السيد الي3سفي محند)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 ( (: ( الي3سفي محمد) السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد الي3سفي محند)))عن3ا ه)ا))

 52433 اعمر,الريش) ايت  قصر 

الريش املغرب.

السيد الي3سفي محمد))عن3ا ه)ا))

 52433 اعمر,الريش) ايت  قصر 

الريش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد الي3سفي محند)))عن3ا ه)ا))

 52433 اعمر,الريش) ايت  قصر 

الريش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2321)تحت رقم)368.

433I

JEM MAROC

JEM MAROC
إعالن متعدد القرارات

JEM MAROC

25 شارع ي3سف ابن تاشفين، 

إقامة ابن بط3طة، الطابق الثاني، 

املحل رقم ب2-32 ، 93333، طنجة 

املغرب

JEM MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 25 شارع 

ي3سف ابن تاشفين إقامة ابن 

بط3طة الطابق الثاني املحل رقم 

ب2-32 - 93333 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.93589

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2321 ماي) (36 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

محمد) السيد  استقالة  قب3ل 

وحيد) كمسير  منصبه  من  محص3ن 

بمارتيل) املت3اجدين  الشركة  لفرعي 

تط3ان،)مع منحه شهادة إبراء)الذمة)

من أجل فترة تسييره.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

ب3كرين،) ال3احد  عبد  السيد  تعيين 

بطنجة،) الساكن  الجنسية،) مغربي 

كمسير) الخطاب،) بن  عمر  شارع 

املت3اجدين) الشركة  لفرعي  وحيد 

 8 بمارتيل،)شارع م3الي الحسن رقم)

تجزئة كريمة شارع م3الي) ومارتيل،)

شارع) على  )تطل  (427 رقم) رشيد 

طنجة))واملسجلين بالسجل التجاري)

تحت) بتط3ان  االبتدائية  باملحكمة 

رقم)26643،)وذلك ملدة غير محدودة.)

جميع) في  الشركة  فرعي  التزام 

ال3حيد) املسير  بت3قيع  معامالتهما 

السيد عبد ال3احد ب3كرين.



13505 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

ال ي3جد تغيير في أي بند

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( االبتدائية بتط3ان)

2321)تحت رقم)1313.

431I

FIDUCIAIRE KHALID

STE ARKAM DAR TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تف3يت حصص

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC

 STE ARKAM DAR TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي طريق 

جرادة تجزئة الطيب عمارة 74 

شقة 14 الطابق 2 - وجدة - 63333 

وجدة املغرب.

تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.15889

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت) (2321 يناير) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة))محمد ملعصب) تف3يت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.333

1.333)حصة لفائدة))السيد))ة))عبد)

القادر مهداوي بتاريخ)14)يناير)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

يناير) (25 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)291.

432I

OTHMANE

OUNIZZ LTD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OTHMANE
تجزئة تسلطا ت رقم 215 سيبع 
مراكش ، 43333، مراكش املغرب
OUNIZZ LTD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 124 

املسيرة 1 أ مراكش - 43333 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUNIZZ LTD SARL
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير للصناعة التقليدية).
 124 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
املسيرة)1)أ مراكش)-)43333)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: استنب3لي) اسامة  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 ( (: السيدة اسامة استنب3لي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد اسامة استنب3لي عن3ا ه)ا))
 43333 مراكش) أ  (1 املسيرة) (124

مراكش املغرب.
بنديش) ك3ثر  س3 يا  السيدة 
مراكش) أ  (1 املسيرة) (124 عن3ا ه)ا))

43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

بنديش) ك3ثر  س3 يا  السيدة 
مراكش) أ  (1 املسيرة) (124 عن3ا ه)ا))

43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)-.
433I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

AGRI COLLECTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

AGRI COLLECTE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  46 شارع 
الزرقط3ني الطابق 2 ،الشقة 6 - 

23332 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536187
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 AGRI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.COLLECTE
غرض الشركة بإيجاز):)-)التفاوض

-)اإلستيراد و التصدير.
عن3ان املقر االجتماعي):))46)شارع)
 -  6 ،الشقة) (2 الطابق) الزرقط3ني 

23332)الدار البيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 333 ( (: ( رشيد حسناوي) السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 333 ( (: السيد عبد الهادي بناني)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 334 ( (: ( السيدة  جاح حسناوي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد رشيد حسناوي))عن3ا ه)ا))

فيال)25)تجزئة النخيل شارع عالل بن)

عبد هللا)33333)فاس))املغرب.

بناني) الهادي  عبد  السيد 

الدكت3ر محمد) شارع  (23 عن3ا ه)ا))
سجلما�شي الطابق)4)شقة)1)ب3رك3ن)

23343)الدار البيضاء))املغرب.

السيدة  جاح حسناوي))عن3ا ه)ا))
ز قة جبران خليل جبران) (38 رقم) ((

فاس شارع عالل بن عبد هللا فاس))

33333)فاس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد رشيد حسناوي عن3ا ه)ا))

فيال)25)تجزئة النخيل شارع عالل بن)

عبد هللا)33333)فاس))املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)21326.

434I

3C-AUDIT

 BUSINESS
 DEVELOPPEMENT

MANAGEMENT  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

3C-AUDIT

 Av(Anoual, 1er  étage(Appt

 11 Quartier(des(hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

 BUSINESS DEVELOPPEMENT

 MANAGEMENT  SARL
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 14 شارع 
دجال رقم 22 زيراوي الدار البيضاء 
- - 23999  الدار البيضاء  اململكة 

املغربية.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.145171

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2321 ماي) (33 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من) أي  درهم«) (5.333.333«
 5.533.333« إلى) درهم«) (533.333«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

 قدية أو عينية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782473.

435I

3C-AUDIT

BD MAROC PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

3C-AUDIT
 Av(Anoual, 1er  étage(Appt
 11 Quartier(des(hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
 BD MAROC PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 14 شارع 
دجال رقم 22 زيراوي الدار البيضاء  

- 23999 الدار البيضاء  اململكة 
املغربية.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.399335
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2321 ماي) (33 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»633.333)درهم«)أي من)»133.333 
عن) درهم«) (733.333« إلى) درهم«)
أو) حصص  قدية  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782473.

436I

socomif sarl

KENIMAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socomif sarl
ز قة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14335، القنيطرة املغرب
kenimaroc شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 23 ز قة 
أ 3ال فل3ري 11 مكتب 4 ميم3زا - 

14333 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63999
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (39
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.kenimaroc
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلدارة الزراعية.
ز قة) (23 (: عن3ان املقر االجتماعي)
(- ميم3زا) (4 مكتب) (11 أ 3ال فل3ري)

14333)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 343 ( (: تكنماس) حميد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
((: اليمني) القادري  محمد  السيد 
333)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
 333 ( (: اليعق3بي) خالد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 343 (: تكنماس) حميد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم.

(: اليمني) القادري  محمد  السيد 

333)حصة بقيمة)133)درهم.

 333 (: اليعق3بي) خالد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد حميد تكنماس عن3ا ه)ا))

أملا يا)14333)أملا يا أملا يا.

اليمني) القادري  محمد  السيد 

عن3ا ه)ا))أملا يا)14333)أملا يا أملا يا.

السيد خالد اليعق3بي عن3ا ه)ا))

أملا يا)14333)أملا يا أملا يا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

الحسن)) أب3  ( ادريس) السيد 

مناصرة) برجال  دوالر  عن3ا ه)ا))

القنيطرة)14333)القفنيطرة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)83328.

437I

ب3ديح ك3 تا

وورلد جرين عالوش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ب3ديح ك3 تا

شارع الحسن الثاني ، 62333، 

العروي املغرب

وورلد جرين عال3ش شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن االول رقم 283 288 

الناض3ر الناض3ر 62333 الناض3ر 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16919

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
وورلد) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

جرين عال3ش.
تجهيز) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وصيا ة الحداءق و الطرق.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الحسن االول رقم)283 288)الناض3ر)

الناض3ر)62333)الناض3ر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد))عبد االاله عال3ش):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عال3ش) االاله  عبد  ( السيد)
رقم) االول  الحسن  شارع  عن3ا ه)ا))

288  62333)الناض3ر املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عال3ش) االاله  عبد  ( السيد)
رقم) االول  الحسن  شارع  عن3ا ه)ا))

288  62333)الناض3ر املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)35)يناير)

2318)تحت رقم)28.
438I

FINANCES.NET

ZIY COMFYHOME SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC
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 ZIY COMFYHOME SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 136 

الطابق الثاني شقة  رقم 4 شارع 

القاهرة ك3ماتراف 1 تمارة - 12333 

تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 ZIY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMFYHOME SARL AU

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متن3عة,)هندسة مد ية.
عن3ان املقر االجتماعي):)رقم)136 
شارع) (4 رقم) ( شقة) الثاني  الطابق 

 12333 (- تمارة) (1 القاهرة ك3ماتراف)

تمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد زيان محمد):))2.333)حصة)

بقيمة)233.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

حي) السيد زيان محمد عن3ا ه)ا))
رقم533   اال بعاث ز قة عين الشفاء)

سال))11333)سال))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

حي) السيد زيان محمد عن3ا ه)ا))
رقم533   اال بعاث ز قة عين الشفاء)

سال))11333)سال))املغرب

تم اإليداع القا 3ني ب-))بتاريخ)11 
ي3 ي3)2321)تحت رقم)5931.

439I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

BEST HANDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحسن التاني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 4 ، 43153، 

ابن جرير املغرب
BEST HANDS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي الزاوية 

بن جرير - 43153 بن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2717
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 BEST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HANDS
مقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

انشاء)ات او بناءات
-)تاجر.

عن3ان املقر االجتماعي):)حي الزاوية)
بن جرير)-)43153)بن جرير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 253 ( (: احمد السط3طي) ( السيد)
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد عبد العزيز لحرش)):))253 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 253 ( (: ( الكرواني) خالد  السيد 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 253 ( (: ( ب3زيدي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السط3طي)) احمد  ( السيد)
رقم) الشمالي  جديد  حي  عن3ا ه)ا))

163 43153)بن جرير املغرب.
لحرش) العزيز  عبد  السيد 
عن3ا ه)ا))حي جديد او مجم3عة رقم)

5 43153)بن جرير املغرب.
عن3ا ه)ا))) الكرواني  خالد  السيد 
ب3شان) الطالب  ايت  لعرب  دوار 

43153)بن جرير املغرب.
عن3ا ه)ا)) ( السيد محمد ب3زيدي)
حي القدس تجزئة ال3فاق بل3ك س)
بن جرير) (43153 العي3ن) (335 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة:
السط3طي) احمد  ( السيد)
رقم) الشمالي  جديد  حي  عن3ا ه)ا))

163 43153)بن جرير املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير))بتاريخ)18)ماي)

2321)تحت رقم)259.
443I

N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE OUED
AMEKRANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 SOCIETE OUED AMEKRANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي كرو ة 
املركز تمسمان الدري3ش - 62333 

الناظ3ر املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.141

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2321 ماي) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»233.333)درهم«)أي من)»133.333 

عن) درهم«) (333.333« إلى) درهم«)
دي3ن) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالدري3ش))بتاريخ)14)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)68.

441I

 STE DE BATIMENT DE CONSTRUCTION ET

DE LOTISSEMENT SARL

 KHADAMISK SERVICES 

SARL-AU  خد امسك سر فس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

KHADAMISK SERVICES SARL-

AU  خد امسك سر فس

 LOTS(N° 467 BIS(RUE(KADISSIA

 ،N° 253 AL(MAJD ، 90080

طنجة املغرب

KHADAMISK SERVICES SARL- 

AU  خد امسك سر فس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 

467 ز قة القادسية رقم 253 املجد  

- 93383 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133195

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2321 ي3 ي3) (31 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 KHADAMISK ( ال3حيد) الشريك 

امسك) خد  ( (SERVICES SARL-AU

 133.333 رأسمالها) مبلغ  ( فس) سر 

اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان  درهم 
ز قة القادسية رقم) (467 تجزئة رقم)

93383)طنجة املغرب) (- ( املجد) (253

 تيجة ل):)قرار الشريك ال3حيد.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 253 رقم) القادسية  ز قة  (467 رقم)

املجد))-)93383)طنجة املغرب.)
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و عين:
و) الدري3ش  ( احمد) السيد)ة))
عن3ا ه)ا))حي مجد ز قة)11)رقم)253 
)ة)) املغرب كمصفي) طنجة  (93383

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243436.
442I

ACCOMPT CONSULTING

OQ-SITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
OQ-SITE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي محل 

تجزئة عالل الفا�شي ز قة صافات 8 
رقم 16  - 63333 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 يناير) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
OQ- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SITE
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر قطع)
غيار أو ملحقات السيارات املستعملة.

محل) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 8 تجزئة عالل الفا�شي ز قة صافات)

رقم)16  - 63333)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الشركة)OQ-SITE :  1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 1333 (: عقباني) محمد  السيد 

بقيمة)133)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) عقباني  محمد  السيد 
الفا�شي) عالل  تجزئة  ( املحلة) ظهر 
 63333  16 رقم) (8 تجزئة الصافات)

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) عقباني  محمد  السيد 
الفا�شي) عالل  تجزئة  ( املحلة) ظهر 
 63333  16 رقم) (8 تجزئة الصافات)

وجدة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
فبراير) (23 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)658.
443I

KESSABI MULTI SERVICES

 COMPTOIR TAHLA
AGRICOL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

COMPTOIR TAHLA AGRICOL
شارع ب3هدلي ، 35333، تاهلة 

املغرب
 COMPTOIR TAHLA AGRICOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
ب3هدلي  - 35333 تاهلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5991

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMPTOIR TAHLA AGRICOL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 COMMERCE DE PRODUITS

AGRICOLS
ELEVAGE APICOLE

. FLEURISTE
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

ب3هدلي))-)35333)تاهلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: امغار) ي3سف  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) امغار  ي3سف  السيد 

شارع ب3هدلي)35333)تاهلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) امغار  ي3سف  السيد 

شارع ب3هدلي)35333)تاهلة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتازة))بتاريخ)36)ماي)2321 

تحت رقم)261.
444I

tob travaux divers

 EL BOURHIMI SAHARA
CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي العهد ز قة الليم3ن رقم 

الدار 11 العي3ن العي3ن، 73333، 
العي3ن املغرب

 EL BOURHIMI SAHARA CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مدينة 

ال3حدة بل3ك I رقم 239 العي3ن  - 

73333 العي3ن  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOURHIMI SAHARA CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق).

مدينة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- ( العي3ن) (239 رقم) (I ال3حدة بل3ك)

73333)العي3ن))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سكينة الب3رحيمي):))513 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 493 ( (: الب3رحيمي) ختار  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

الب3رحيمي) سكينة  السيدة 

دار) شارع  التعاون  حي  عن3ا ه)ا))

العي3ن) (73333  114 رقم) السالم 

املغرب.

السيد ختار الب3رحيمي عن3ا ه)ا))

رقم) السالم  دار  شارع  التعاون  حي 

114 73333)العي3ن املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
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الب3رحيمي) سكينة  السيدة 
دار) شارع  التعاون  حي  عن3ا ه)ا))
العي3ن) (73333  114 رقم) السالم 

املغرب
السيد ختار الب3رحيمي عن3ا ه)ا))
رقم) السالم  دار  شارع  التعاون  حي 

114 73333)العي3ن املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1825/21.
445I

Sté(Fiduciaire(d’Aujourd’hui(SARL

STE SALAMONA CAR AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 Sté(Fiduciaire(d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،
32000، AL(HOCEIMA(MAROC

  STE SALAMONA CAR AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األول في البناية املت3اجدة باجدير 
العليا أجدير الحسيمة  - 32333 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SALAMONA CAR AU
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

باجدير) املت3اجدة  البناية  في  األول 
 32333 (- ( الحسيمة) أجدير  العليا 

الحسيمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد ابراهيم الك3طة)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 1333 (: الك3طة) ابراهيم  السيد 

بقيمة)133)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد ابراهيم الك3طة عن3ا ه)ا))
الحسيمة)) أجدير  العليا  أجدير  بحي 

32333)الحسيمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الخطابي)) السالم  عبد  السيد 
أجدير) تمسقيدا ت  حي  عن3ا ه)ا))

الحسيمة)32333)الحسيمة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)-.
446I

خبرة))الشرق

LAMYDIOR
إعالن متعدد القرارات

خبرة  الشرق
49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
LAMYDIOR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 7ز قة 
البحريين الليم3ن بركان - - بركان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7727

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)ي3 ي3)2321

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االجتماعي  املقر  تح3يل 
شارع البكاي لهبيل اقامة رياض) (49
االول) الطابق  (1 رقم) شقة  املدينة 
الليم3ن) البحريين  الى7ز قة  بركان 

بركان
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

ت3سيع نشاط الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االجتماعي  املقر  تح3يل 
شارع البكاي لهبيل اقامة رياض) (49
االول) الطابق  (1 رقم) شقة  املدينة 
الليم3ن) البحريين  الى7ز قة  بركان 

بركان
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

ت3سيع نشاط الشركة
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2321)تحت رقم)353/2321.
447I

زوبير ب3تغماس

STE SIMO- AKRAM- WAHIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

زوبير ب3تغماس
اكن3ل املركز تازة ، 35353، تازة 

املغرب
 STE(SIMO- AKRAM- WAHIB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : حي 
القدس 2 رقم 32 مجم3عة 13 تازة - 

35333 تازة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3231

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 29)دجنبر) املؤرخ في)
 STE SIMO- AKRAM- WAHIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
رأسمالها) مبلغ  ال3حيد  الشريك 

مقرها) وعن3ان  درهم  (13.333
 32 رقم) (2 القدس) حي  اإلجتماعي 

تازة) (35333 (- تازة) (13 مجم3عة)

املغرب  تيجة النعدام املردودية.

و عين:

االبراهيمي) ( عبد العالي) السيد)ة))

حي) (9 مجم3عة) (289 عن3ا ه)ا)) و 

املغرب) تازة  (35333 تازة) (1 القدس)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

حي) وفي  (2323 دجنبر) (29 بتاريخ)
تازة) (13 32)مجم3عة) رقم) (2 القدس)

- 35333)تازة املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)316.

448I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

INTERIEUR SUR MESURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

433, شارع محمد الزرقط3ني 

الطابق الثاني، الرقم 12 433, شارع 

محمد الزرقط3ني الطابق الثاني، 

الرقم 12، 23333، الدار البيضاء 

MAROC

 INTERIEUR SUR MESURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 6 شارع 

دي ب3سانغ - 23333 الدار البيضاء 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

533785

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (36

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INTERIEUR SUR MESURE
العمارة) (• (: غرض الشركة بإيجاز)
الداخلية وإدارة املشاريع في التصميم)

الداخلي والديك3ر)،
الديك3ر) أعمال  كافة  تنفيذ  (•

الداخلي والخارجي.
الهندسة) في  االستشارات  (•
والخارجية) الداخلية  املعمارية 
وتصميم) وتخطيط  تخطيط  في 

املساحات في الديك3ر الداخلي..
شارع) (6 (: عن3ان املقر االجتماعي)
الدار البيضاء) (23333 (- دي ب3سانغ)

اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: ص3فيا) جامعي  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيدة جامعي ص3فيا عن3ا ه)ا))
الدار) (27182 الن3اصر) ب3سك3رة 

البيضاء)اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة جامعي ص3فيا عن3ا ه)ا))
الدار) (27182 الن3اصر) ب3سك3رة 

البيضاء)اململكة املغربية
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
449I

FIDUCIAIRE NOOR

MOL PNEU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOOR
 B(P(N° :  1163 , ALQODS,
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC
MOL PNEU  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 15RES EL  وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 MASSIRA BD MAA EL AYNINE
 APP 17, KHOURIBGA - 25000

KHOURIBGA MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7113
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 MOL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. PNEU
Achat- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Vente( pièces( de( rechange
.automobiles

 15RES ( (: عن3ان املقر االجتماعي)
 EL MASSIRA BD MAA EL
 AYNINE( APP( 17,( KHOURIBGA

.- 25333 KHOURIBGA MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد شهير محسين):))733)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
333)حصة) ( (: السيد شهير ياسين)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) محسين  شهير  السيد 
العينين) اقامة املسيرة شارع ماء) (15

شقة)17 25333)خريبكة املغرب.
 15 السيد شهير ياسين عن3ا ه)ا))
اقامة املسيرة شارع ماء)العينين شقة)

17 25333)خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا))) محسين  شهير  السيد 

العينين) ماء) شارع  املسيرة  15اقامة 
شقة)17 25333)خريبكة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
38)ي3 ي3) االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)

2321)تحت رقم)286.
453I

Synergie(Experts

 DEVAL INTERNATIONAL
INVESTMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Synergie(Experts
49, ز قة ج3ن ج3رس, حي غ3تييه ، 

23363، الدار البيضاء املغرب
 DEVAL INTERNATIONAL
INVESTMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 49، 

ز قة ج3ن ج3ريس، حي غ3تييه، 
شقة 12، الطابق 6 - 23363 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536633
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 DEVAL INTERNATIONAL

.INVESTMENT
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األسا�شي للشركة ه3 القيام في املغرب)
بالعمليات) (

ً
ودوليا إفريقيا  وبقية 

التالية):
في) مالية  مساهمات  اقتناء) (-
شركات يك3ن مقرها الرئي�شي في دولة)

أجنبية أو أكثر.
أنشطة) مراقبة  أو  (/ و) إدارة  (-

الشركات التي يمتلك3ن فيها أسهم.
خدمات) أيًضا  لديها  يك3ن  قد 

أو) عقاري  ترويج  أو  الشركات 

ل3جستيك أو أنشطة تجارية.).

(،49 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

غ3تييه،) حي  ج3ريس،) ج3ن  ز قة 

الدار) (23363  -  6 الطابق) (،12 شقة)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 333.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

453)حصة) ( (: السيد حجيرة بدر)

بقيمة)133)درهم للحصة).

رياليزسي3ن) افريك  الشركة 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (2.553   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد حجيرة بدر عن3ا ه)ا))تجزئة)

39)دار ب3عزة الن3اصر) البستان رقم)

23333)الدار البيضاء)املغرب.

رياليزسي3ن) افريك  الشركة 

  63333 ز قة مراكش) (85 عن3ا ه)ا))

وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد حجيرة بدر عن3ا ه)ا))تجزئة)

39)دار ب3عزة الن3اصر) البستان رقم)

23333))الدار البيضاء)املغرب

الزين) محمد  العلج  السيد 

عن3ا ه)ا))14)تجزئة عباب3 كاليف3ر يا)

23333)الدار البيضاء)املغرب

عن3ا ه)ا)) عالل  العلج  السيد 

اقامة) االبراهيمي  البشير  شارع 

شيماء)رقم)1)الجيرو د)23333)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

451I
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FIDUCIAIRE BAMMOU

STPGB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
STPGB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 15 

ز قة سب3 مركز االعمال ال ش3ب 
مكتب رقم 2 الطابق 35 - 14333 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2323 ي3لي3ز) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STPGB
غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

االشغال املختلفة و البناء
مقاولة في  قل البضائع

أو) الصناعية  املعدات  تأجير 
اآلالت.

ز قة) (15 (: عن3ان املقر االجتماعي)
مكتب) ال ش3ب  االعمال  مركز  سب3 
رقم)2)الطابق)35 - 14333)القنيطرة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد غنام عبد املجيد):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد غنام عبد املجيد عن3ا ه)ا))
زاوية حمان الفط3اكي و احمد ش3قي)
القنيطرة) (14333 القنيطرة) (39 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد غنام عبد املجيد عن3ا ه)ا))
زاوية حمان الفط3اكي و احمد ش3قي)
القنيطرة) (14333 القنيطرة) (39 رقم)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ي3لي3ز)2323)تحت رقم)75234.
452I

FLASH ECONOMIE

CATCHY MATCHY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CATCHY MATCHY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي إقامة 
ب3بكر متجر 1 تجزئة 7 ز قة ابن 

جابر التباري  - 23333 الدارالبيضاء  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536467

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.CATCHY MATCHY

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
من الشركة ه3:

وتس3يق) وبيع  وشراء) استيراد 
بشكل عام لجميع املالبس الجاهزة)
واألطفال) والنساء) للرجال  والجاهزة 
وكذلك جميع امل3اد واالكسس3ارات)
مثل) باملالبس  املتعلقة  واألشياء)
والنظارات) الفاخرة  املج3هرات 

والساعات..
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
ابن) ز قة  (7 تجزئة) (1 متجر) ب3بكر 
جابر التباري))-)23333)الدارالبيضاء))

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: الشاوي) مالك  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيدة مالك الشاوي عن3ا ه)ا))
 16 شقة) (34 طابق) النسر  ممر  (13
 23333 ( إقامة الطيب طا ط3ن فيل)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة مالك الشاوي عن3ا ه)ا))
 16 شقة) (34 طابق) النسر  ممر  (13
 23333 ( إقامة الطيب طا ط3ن فيل)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782233.
453I

FLASH ECONOMIE

THA PROMOTION
إعالن متعدد القرارات

دي3ان األستاذ محمد وحداني
م3ثق بالدار البيضاء

الدار البيضاء، األلفة، املنطقة 
الصناعية، الرقم 65

الطابق الثاني، شقة 6.

تف3يت حصص شركة

بتاريخ) 1)–)بمقت�شى عقد م3ثق،)

السيد ج3اد) فإن  (،2321 أبريل) (28

برادة،)قد ف3ت لشريكه السيد عبد)

املجيد الطاهري،)مجم3ع حصصه و)

)533))حصة من) املقدرة بخمسمائة)

درهم و التي يملكها) ((133( فئة مائة)

في الشركة ذات املسؤولية املحدودة)

مقرها) (»THA PROMOTION«
ز قة) البيضاء،) بالدار  االجتماعي 

سيدي بلي3ط،)الرقم)35،)37،)و)39،)

بالدار) التجاري  بالسجل  املسجلة  و 

البيضاء)تحت عدد)384965.
2)–)تبعا لتقليص الشركاء،)تتح3ل)

 »THA PROMOTION (« شركة)

من شركة ذات مسؤولية محدودة،)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.)

أسا�شي) قا 3ن  تحرير  تم  (– (3

جديد يتما�شى مع ال3ضعية الجديدة)

للشركة و الشركاء.

طرف) من  الشركة  تسيير  (– (4

السيد عبد املجيد الطاهري ملدة غير)

محدودة.

بكتابة) القا 3ني  تم اإليداع  (– (5

بالدار) التجارية  باملحكمة  ضبط 

البيضاء)بتاريخ)21)ماي)2321،)تحت)
رقم)779281.

للخالصة و البيان

دي3ان األستاذ محمد وحداني

م3ثق بالدار البيضاء

454I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

POGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 33333، 

فاس املغرب

POGO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعن3ان مقرها اإلجتماعي بستان 

الزيت3ن 1 الضحى عمارة 81ب رقم 9 

فاس - 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

.POGO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والدراجات) البخارية  الدراجات 

البخارية

بستان) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الزيت3ن)1)الضحى عمارة)81ب رقم)9 

فاس)-)33333)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد س3غي):))333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 733 ( (: البقالي) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) س3غي  محمد  السيد 

النرجس س)) الربيع  ام  واد  ز قة  (13

33333)فاس املغرب.

البقالي عن3ا ه)ا)) ابراهيم  السيد 

432)حي النزهة طريق) 9)عمارة) شقة)

عين الشقف)33333)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) س3غي  محمد  السيد 

النرجس س)) الربيع  ام  واد  ز قة  (13

33333)فاس املغرب

البقالي عن3ا ه)ا)) ابراهيم  السيد 

432)حي النزهة طريق) 9)عمارة) شقة)

عين الشقف)33333)فاس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2815.

455I

ELMA COMPTABILITE

MTIWA FOOD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

ELMA COMPTABILITE

تجزئة النهضة ز قة 31 رقم 39 

الطابق الثالث رقم 36 ، 93333، 

طنجة املغرب

MTIWA FOOD SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املنص3ر ابن ابي عامر عمارة بسم 

هللا 2 ب3جراح  - 93333 تط3ان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MTIWA FOOD SARL AU

مطعم:) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بيتزا،)قه3ة،)مشروبات) أكلة سريعة،)

وع3اصر.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
املنص3ر ابن ابي عامر عمارة بسم هللا)

2)ب3جراح))-)93333)تط3ان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد ميل3د القجدوح)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد ميل3د القجدوح عن3ا ه)ا))
4)شقة) 8)ط) 53)شارع الشرفاء)ز قة)

4  93333)تط3ان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد ميل3د القجدوح عن3ا ه)ا))
4)شقة) 8)ط) 53)شارع الشرفاء)ز قة)

4 93333)تط3ان املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( االبتدائية بتط3ان)

2321)تحت رقم)1423.
456I

MANAGEX

ISMAILI CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

MANAGEX
رقم 35 ز قة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 63333، بركان املغرب
ISMAILI CASH  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 178 

اقامة املالك شارع العي3ن حي 
املقاومة  - 63333 بركان املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7811
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ي3 ي3) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد)) )ة)) السيد) تف3يت 
53)حصة اجتماعية من) ( اسماعيلي)
)ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (53 أصل)
فتيحة))عمارة))بتاريخ)37)ي3 ي3)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2321)تحت رقم)345/234.

457I

fidomek

SOCIETE SR LAGHRISSI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

fidomek

 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc

SOCIETE SR LAGHRISSI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 27 

تجزئة النعيم 2 مكناس مكناس 

53333 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SR LAGHRISSI

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املتن3عة

التجارة.

 27 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)

مكناس) مكناس  (2 النعيم) تجزئة 

53333)مكناس املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.333 ( (: مريم) اشباخ  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) مريم  اشباخ  السيدة 
حي الكتبية مريرت) (758 رقم) (2 ز قة)

54453)خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) مريم  اشباخ  السيدة 
حي الكتبية مريرت) (758 رقم) (2 ز قة)

54453)خنيفرة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2881.

458I

T14

T14
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

T14

332 شارع ابراهيم الروداني الطابق 

الخامس الشقة 21 إقامة الريحان 

املعاريف الدارالبيضاء ، 23333، 

الدارالبيضاء املغرب

T14 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 332 شارع 

ابراهيم الروداني الطابق الخامس 

الشقة 21 إقامة الريحان املعاريف 

، 23333 ، - 23333 الدارالبيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535551

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

.T14(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

التغذية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة

امل3اد) بيع و شراء) ت3زيع،) تجارة،)

الغذائية و التبغية و غيرها)

التجارية،) املحالت  استغالل 

و) تصدير  االس3اق،) و  ال3اجهات  و 

استيراد و تس3يق كل ا 3اع املنت3جات)

العاب) املالبس،) التجميل،) )عط3ر،)

وغيرها من السلع).

عن3ان املقر االجتماعي):)332)شارع)

الخامس) الطابق  الروداني  ابراهيم 

املعاريف) الريحان  إقامة  (21 الشقة)

الدارالبيضاء)) (23333 (- (، (23333 (،

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: العناك) هشام  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) العناك  هشام  السيد 

  33 32)حي  يس فيال) تجزئة الكليات)

28999)املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) العناك  هشام  السيد 

  33 32)حي  يس فيال) تجزئة الكليات)

28999)املحمدية املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)-.

459I

SOFICODEX

CENTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

SOFICODEX
41 ز قة ابن بط3طة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 23332، الدار 
البيضاء املغرب

CENTRAV    شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 21 ز قة 
بال كيت رقم 35 بلفدير - 23333 

الدارالبيضاء املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.198221

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2312 أكت3بر) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ولد وادة)) ( هند) )ة)) تف3يت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (475
)ة)) ادية) السيد) ( 475)حصة لفائدة)

البركاوي بتاريخ)15)أكت3بر)2312.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2312)تحت رقم)513335.

463I

SOFICODEX

CENTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
41 ز قة ابن بط3طة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 23332، الدار 
البيضاء املغرب

CENTRAV شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  21 ز قة 
بال كيت رقم 35 بلفدير - 23333 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

198221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2339 مارس) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CENTRAV

(، شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واألدوات) امل3اد  جميع  واستيراد  بيع 

املعل3مات) وتقنية  الكهربائية 

ومنتجات التنظيف والل3ازم املكتبية.

،)صيا ة) تركيب) (، دراسة) ( (-

املنتجات) أو  وإصالح جميع املعدات 

الكهربائية للمباني الصناعية

الكهرباء) أعمال  جميع  (-

(، البناء) ،أعمال  العامة) اإل ارة  (،

األعمال اإلنشائية والطرق والصرف)

الصحي واالتصاالت

،ت3صيل) بناء) (، تجميع) (-

واإلشارات) التحكم  ل3حات  أسالك 

الكهربائية أو اإللكترو ية.

وتمثيل) تشغيل  (، اقتناء) ( (-

والخدمات) املنتجة  امل3اد  جميع 

املستخدمة في البناء.)

جميع) (، عام) وبشكل  (-

والصناعية) التجارية  املعامالت 

واملنق3لة والعقارية واملالية املتعلقة)

بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء)

املحتمل) من  التي  أو  أعاله  املذك3رة 

أن تعزز تحقيقها وتط3يرها)،)وكذلك)

(، أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة)

بأي شكل من األشكال)،)في الشركات.)

أو ذات) أهداف مماثلة  السعي وراء)

صلة.
21)ز قة) ( عن3ان املقر االجتماعي):)

 23333 (- بلفدير) (35 رقم) بال كيت 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
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 475 ( (: ( البركاوي) السيدة  ادية 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 475 ( (: ( ولدوادة) هند  السيدة 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد ياسين االدري�شي):))5)حصة)
بقيمة)133)درهم للحصة).

 47.5 (: ( البركاوي) السيدة  ادية 
بقيمة)133)درهم.

 47.5 (: ( ولدوادة) هند  السيدة 
بقيمة)133)درهم.

السيد ياسين االدري�شي):)5)بقيمة)
133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة  ادية البركاوي عن3ا ه)ا))
بلفدير) (35 رقم) بال كيت  ز قة  (21

23533)الدارالبيضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) ولدوادة  هند  السيدة 
حي مبروكة ز قة جبل كتامة)23333 

السطات املغرب.
السيد ياسين االدري�شي عن3ا ه)ا))
ح.م) (54 رقم) (6 زتقة) االمل  شارع 

23333)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة  ادية البركاوي عن3ا ه)ا))
بلفدير) (35 رقم) بال كيت  ز قة  (21

23533)الدارالبيضاء)املغرب
عن3ا ه)ا)) ولدوادة  هند  السيدة 
حي مبروكة ز قة جبل كتامة)23333 

سطات املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2339)تحت رقم)333418.
461I

CAF MAROC

COMDABEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
COMDABEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة واد 
زيز الرقم 23 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 13 - 93333 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMDABEL
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ال3طني و الدولي للبضاعة.
ز قة واد) (: عن3ان املقر االجتماعي)
اقامة كاسطيا الطابق) (23 زيز الرقم)
طنجة) (93333  -  13 رقم) الثاني 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الدحم3ني) الفتاح  عبد  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
الدحم3ني) الفتاح  عبد  السيد 
عن3ا ه)ا))حي الزيت3ن تجزئة امساك)
ز قة التسامح رقم)64 63333)وجدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الدحم3ني) الفتاح  عبد  السيد 
عن3ا ه)ا))حي الزيت3ن تجزئة امساك)
ز قة التسامح رقم)64 63333)وجدة)

املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5539.

462I

SOFICODEX

CENTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

SOFICODEX

41 ز قة ابن بط3طة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 23332، الدار 

البيضاء املغرب

CENTRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 21 ز قة 

بال كيت رقم 35 بلفدير - 23333 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.198221

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2315 فبراير) (23 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 13.333« أي من) درهم«) (113.333«

عن) درهم«) (123.333« إلى) درهم«)

إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2315)تحت رقم)33576737.

463I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

STE DAKAR TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE ENNASSER

 AIT ERRAMI ABDELKEBIR

 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT

 AV(DES(FAR(SOUK(SEBT ،

23553، س3ق السبت اوالد النمة 

املغرب

STE DAKAR TRAVAUX  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: حي 

الحسنية بل3ك 33 رقم 421س3ق 

السبت الفقيه بن صالح - 23553 

س3ق السبت اوالد النمة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3431

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2321 أبريل) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:31 رقم) قرار 

مايلي:)تغيير مقر الشركة الى العن3ان)

س3ق) (2 بل3ك) اال دلس  حي  (: التالي)

السبت الفقيه بن صالح.

ينص) الذي  (:32 رقم) قرار 

الشركة) رأسمال  رفع  مايلي:) على 

الى)) (, ,93.333درهم) (33 ( ( من)

بخلق) دالك  و  ( 300.000,00درهم)

2133)حصة جديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:36 رقم) بند 

رفع رأس املال بحصة جديدة) مايلي:)

تقدر ب)))210.000,00))درهم))ليرتفع)

 90.000,00 من) الشركة  رأسمال 

درهم))الى)300.000,00)درهم.)

على) ينص  الذي  (:37 رقم) بند 

رفع حصة مساهمة الشريك) مايلي:)

حصة) (3333 الى) (933 من) ال3حيد 

بخلق)2133)حصة جديدة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (13 بتاريخ)

.2321/166

464I
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SAGASUD

STE MEGA SAFE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير م3الي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العي3ن

LAAYOUNE املغرب

STE MEGA SAFE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

القا�شي عياض رقم 1 - 71333 

ب3جدور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEGA SAFE SARL

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير ت3زيع وتجارة  3افذ واب3اب)

عامة) تجارة  النق3د  لحفظ  وخزائن 
تجاري) نشاط  كل  البضائع   قل 

صناعي مالحي خدماتي.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 71333  -  1 رقم) عياض  القا�شي 

ب3جدور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ي3سفي) الحبيب  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 ( (: دوباني) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد الحبيب ي3سفي عن3ا ه)ا))
 14 رقم) (65 عمارة) الضمان  تجزئة 
البيضاء) الدار  (23333 الشق) عين 

املغرب.
السيد مصطفى دوباني عن3ا ه)ا))
 71333 عياض) القا�شي  شارع 

ب3جدور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد الحبيب ي3سفي عن3ا ه)ا))
 14 رقم) (65 عمارة) الضمان  تجزئة 
البيضاء) الدار  (23333 الشق) عين 

املغرب
السيد مصطفى دوباني عن3ا ه)ا))
 71333 عياض) القا�شي  شارع 

ب3جدور املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1698.
465I

COMPTE A JOUR

SOUFIANE FELICITE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

 SOUFIANE FELICITE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي   شارع 
الحسن 2 جبل العروي 412 - 

62333 الناظ3ر املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21751

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 مارس) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
قلب3ز) ( سفياز) )ة)) تف3يت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (533
1.333)حصة لفائدة))السيد))ة))خالد)

العثماني))بتاريخ)27)مارس)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)14)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1179.

466I

SOFICODEX

 LA CENTRALE D’ACHAT DE
VENTE ET DE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

SOFICODEX
41 ز قة ابن بط3طة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 23332، الدار 
البيضاء املغرب

 LA CENTRALE D’ACHAT DE
VENTE ET DE TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها االجتماعي 21 ز قة 
بال كيت رقم 35 بلفدير - 23333 

الدارالبيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
198221

)بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2319)تم تغيير) 37)أكت3بر) املؤرخ في)
 LA CENTRALE«(تسمية الشركة من
 D’ACHAT DE VENTE ET DE
 LA CENTREALE« إلى) (»TRAVAUX
 D’ACHAT DE VENTE ET DE

. « TRAVAUX
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 3 بر)2323)تحت رقم)753185.

467I

CENTRE D’AFFAIRE AL HIBA

PRIMA CONSKEY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

CENTRE D’AFFAIRE AL HIBA
13 ز قة الحرية الطابق الثالث 
الشقة رقم 5 الدار البيضاء ، 
23333، الدار البيضاء املغرب

  PRIMA CONSKEY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 
5 الدار البيضاء - 23333 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536439

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 PRIMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. CONSKEY
(، مبرمج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
محلل)،)مط3ر الخدمات االلكترو ية..
ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)
 5 الحرية الطابق الثالث الشقة رقم)
الدار البيضاء)-)23333)الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيدة ساعيف جهان)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيدة ساعيف جهان عن3ا ه)ا))
إقامة فداء)تجزئة مازيال طابق)4)شقة)
 23333 شارع ابن تاشفين ع ب) (12

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة ساعيف جهان عن3ا ه)ا))
إقامة فداء)تجزئة مازيال طابق)4)شقة)
 23333 شارع ابن تاشفين ع ب) (12

الدار البيضاء)املغرب.
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باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)-.
468I

AMJ MANAGEMENT

 STE EL MARRAKCHI
SOUVENIR SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

AMJ MANAGEMENT
ز قة  االردن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االول رقم 33   طنجة ، 93333، 
طنجة املغرب

 STE EL MARRAKCHI SOUVENIR
SARL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

مسع3دة شارع 36 رقم 51 - طنجة - 
93333 طنجة املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14531
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 ي3 ي3) (39 في) املؤرخ 

املصادقة على):
السالم) عبد  )ة)) السيد) تف3يت 
1.333)حصة اجتماعية من) الفزازي)
أصل)1.333)حصة لفائدة))السيد))ة))
بتاريخ) (GROUP BUSNISS   NAJIA

39)ي3 ي3)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243481.
469I

ORENJI

STE HMENNI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
ت3سيع نشاط الشركة)

ORENJI
32 شارع محمد الخامس الشقة 

رقم 4 حي الحسني بركان ، 63333، 
بركان املغرب

STE HMENNI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها االجتماعي دوار 

تاعش3 ت زكزل بركان - 63333 

بركان املغرب.

ت3سيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7787

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت) (2321 ي3 ي3) (31 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

استيراد و تصدير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2321)تحت رقم)349/2321.

473I

FLASH ECONOMIE

SCI ALJ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

SCI ALJ

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 3.133.333 درهم

مقرها االجتماعي : 97 ز قة األرج3ان 

حي الراحة ب3سيج3ر الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 

388653

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ بتاريخ)19)أكت3بر)2315)قرر:

 PRIMO(تغيير تسمية الشركة إلى

EXCEL

النظام) من  (2 الفصل) تعديل 

األسا�شي للشركة

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ي3 ي3)2317)تحت رقم)33648913.

471I

FLASH ECONOMIE

 PHARMACIE
LUXEMBOURG

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

PHARMACIE LUXEMBOURG
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
 مقرها اإلجتماعي :تجزئة ياسمينة 
رقم 2 حي باشك3 -  الدارالبيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536469
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد
 P H A R M A C I E

LUXEMBOURG:تسمية الشركة
الشركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
كما) الرئي�شي  ال�شيء) لديها  فس 

وصفت األعمال التجارية)،)وهي
تشغيل مست3صف صيدلية

تحضير األدوية امل3ص3فة طبًيا
األدوية) وتس3يق  وبيع  حيازة 
واملستحضرات الصيدال ية واألدوية)
األلبان) وأغذية  الصيدال ية  شبه 
الحمية) وأغذية  والضمادات 
واملستلزمات) العظام  ومستلزمات 
ذات) األنشطة  من  وغيرها  الطبية 

الصلة بالنشاط
جميع املنتجات املذك3رة كملحق)

في مادة قا 3ن الصيدلة)17.34
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
(- باشك3) حي  (2 رقم) ياسمينة 

الدارالبيضاء
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
السيدة) ساهمت  املساهمات:)
ملياء)املنضري في الشركة بتراثها املنهي)
الدار) في  تقع  صيدلية  في  املتمثل 

البيضاء)،)تجزئة ياسمينة

التجاري) السجل  في  مسجلة  (
حي) (، (24 رقم) ( (333373 ( تحت رقم)

 PHARMACIE اسم) تحت  باشك3 

LUXEMBOURG

مبلغ رأسمال الشركة:)6.833.333 

درهم،)مقسم كالتالي

 6.833 (: املنضري) ملياء) السيدة 

حصة بقيمة)1.333)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وم3اطن الشركاء

عن3انها) املنضري  ملياء) السيدة 

(- تجزئة صالج عين الدياب ا فا) (27

الدارالبيضاء

والعائلية) الشخصية  :األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة

عن3انها) املنضري  ملياء) السيدة 

(- تجزئة صالج عين الدياب ا فا) (27

الدارالبيضاء

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782232

472I

FOUZMEDIA

 STE 2H AL KHAIR IMMO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 STE 2H(AL(KHAIR(IMMO(SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 19 ز قة 

عالل الرحماني رقم 2  - 14333 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2323 11) 3 بر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.2H AL KHAIR IMMO SARL
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري،)بيع م3اد البناء)والنقل.
ز قة) (19 (: عن3ان املقر االجتماعي)
 14333  -   2 رقم) الرحماني  عالل 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد هشام عطار))عن3ا ه)ا))---)

14333)القنيطرة املغرب.
السيد هشام لغريب عن3ا ه)ا))---)

14333)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد هشام عطار))عن3ا ه)ا))---)

14333)القنيطرة املغرب
السيد هشام لغريب عن3ا ه)ا))---)

14333)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

رقم)-.
473I

HK CONSULTING

CASH FARAJ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca MAROC

CASH FARAJ SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 55 ز قة 1 
تجزئة حفيظة،عين السبع - 23253 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.374149

العام) الجمع  بمقت�شى 

 2319 يناير) (33 في) اإلستثنائياملؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

املحدودة)CASH FARAJ SARL))مبلغ)

وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)

تجزئة) (1 ز قة) (55 مقرها اإلجتماعي)

الدار) (23253 (- حفيظة،عين السبع)

استحالة) (: املغرب  تيجة ل) البيضاء)

استمرار نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب)55)ز قة)1 

 23253 تجزئة حفيظة،عين السبع)-)

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) فراج  ( ي3نس) ( السيد)ة))

عن3ا ه)ا))24)شارع أحمد مك3ار عين)

23253)الدار البيضاء)املغرب) السبع)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخ3لة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العق3د و ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)

55)ز قة)1)تجزئة حفيظة،عين السبع

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2319)تحت رقم)694318.

474I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

ZNADA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل 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

ZNADA NEGOCE

  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار أوالد 

غ3ميد رقم 1 جماعة أوالد القرن، 

ل3 اسدة القلعة السراغنة. - 43333 

القلعة السراغنة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3899

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2321 ماي) (31 في) املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

   ZNADA NEGOCE(الشريك ال3حيد

درهم) (133.333 رأسمالها) مبلغ 

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار أوالد)

القرن،) أوالد  جماعة  (1 رقم) غ3ميد 

ل3 اسدة القلعة السراغنة.)-)43333 

القلعة السراغنة املغرب  تيجة ل):)-)

عدم مزاولة أي نشاط.

و حدد مقر التصفية ب دوار والد)

القرن،) أوالد  جماعة  (1 رقم) غ3ميد 

ل3 اسدة القلعة السراغنة.)-)43333 

القلعة السراغنة املغرب.)

و عين:

و) الدين  ) 3ر  ( عاشر) السيد)ة))

رقم) فيال  (31 الهناء) حي  عن3ا ه)ا))

القلعة) (43333 السراغنة) قلعة  (57

)ة)) كمصفي) املغرب  السراغنة 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العق3د و ال3ثائق)

املتعلقة بالتصفية):)دوار أوالد غ3ميد)

1)جماعة أوالد القرن،)ل3 اسدة) رقم)

القلعة السراغنة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)14 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)262/2321.

475I

FIDUCIAIRE AL MOUSTAKBAL

GREENDIZER
شركة املساهمة

حل شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSTAKBAL
 RUE BNOU BATTOUTA 58
 DERB OMAR CASABLANCA

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

GREENDIZER شركة املساهمة
)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 355 شارع 
محمد الخامس الطابق 13   23133 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.226397

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2315)تقرر حل) 28)دجنبر) املؤرخ في)
  GREENDIZER املساهمة) شركة 
درهم) (434.233 رأسمالها) مبلغ 
355)شارع) وعن3ان مقرها اإلجتماعي)
محمد الخامس الطابق)13   23133 
الدار البيضاء)املغرب  تيجة ل):)وقف)
النشاط التجاري و عدم االستمرارية.
و حدد مقر التصفية ب تكن3برك)
الدار البيضاء) (23133  -  443 مكتب)

املغرب.)
و عين:

و) حمزة  ( البر 3�شي) السيد)ة))
طابق) الكبير  عرصة  (28 عن3ا ه)ا))
الدار) (23133 ريف) املعا  (5 شقة) (2
البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و) د يا  ( ب3مهدي) السيد)ة))
تجزئة) دو زك  إقامة  عن3ا ه)ا))
عين) (11 شقة) ب1) عمارة  سندباد 
الذئاب)21133)الدار البيضاء)املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2316)تحت رقم)598335.
476I
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EUROMED COMPTA-SARL

TOUBKAL ELECTRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TOUBKAL ELECTRIQUE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  دوار ولد 

بلعكيد بل3ك C رقم 1535 واحة 

سيدي ابراهيم مراكش - 43333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115887

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TOUBKAL ELECTRIQUE

تمارس) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة كنشاط األعمال الكهربائية)

الصناعية.

عن3ان املقر االجتماعي):))دوار ولد)

واحة) (1535 رقم) (C بل3ك) بلعكيد 

 43333 (- مراكش) ابراهيم  سيدي 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد محمد املحمدي)
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد محمد املحمدي عن3ا ه)ا)))
مراكش) الب3ر-) بلعكيد  ولد  دوار 

43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد محمد املحمدي عن3ا ه)ا)))
مراكش) الب3ر-) بلعكيد  ولد  دوار 

43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124938.
477I

مكتب االستشارات واملحاسبة

فوفركوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مكتب االستشارات واملحاسبة
6, شارع القدس, تابريكت، 11333، 

سال املغرب
ف3فرك3م شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 117, ز قة 
ابن منير, إقامة الزرقاء, الطابق 
االول, رقم 2, املعاريف. - 23333 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
534883

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ف3فرك3م.

غرض الشركة بإيجاز):)املعل3ميات)
-)بيع البرامج املعل3ماتية..

(,117 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
ز قة ابن منير,)إقامة الزرقاء,)الطابق)
 23333 (- املعاريف.) (,2 رقم) االول,)

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
1.333)حصة) ( (: أدم) ( السيد بياز)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
(,28 عن3ا ه)ا)) أدم  ( بياز) السيد 
بل3ك)11)إضافي,)حي السالم.)11333 

سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
(,28 عن3ا ه)ا)) أدم  ( بياز) السيد 
بل3ك)11)إضافي,)حي السالم.)11333 

سال املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)783447.
478I

COFISCOM

SOCIETE M.S.N
إعالن متعدد القرارات

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

SOCIETE M.S.N »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 228 شارع 
درعة حي املسيرة - 63333 بركان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5483

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (28 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تف3يت حصص اجتماعية:من السيد)

ب3 3ا عبد الناصر الى السيد الدحماني)

اجتماعية،من) حصة  سمير:273)

السيد ب3 3ا عبد الناصر الى السيد)

183حصة) سامي:) جهيد  الدحماني 

اجتماعية

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

العام) الجمع  مسير:قبل  استقالة 

االسثثنائي استقالة السيد ب3 3ا عبد)

الناصر من مهامه كمسير للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير جديد:قرر الجمع العام)

الدحماني) السيد  تعيين  االسثثنائي 

سمير كمسير وحيد للشركة ملددة غير)

محدودة.)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

السيد الدحماني) املساهمات:) مايلي:)

السيد) درهم،) سمير:72.333)

 18.333 سامي:) جهيد  الدحماني 

درهم.)))))))))))))))))))))

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الحالي) الراسمال  الشركة:) راسمال 

درهم) (93.333 في) مثبث  للشركة 

اجتماعية) حصة  (933 الى) مقسمة 

مقسمة) للحصة  درهم  (133 بقيمة)

بين الشركاء)كالتالي:)السيد الدحماني)

سمير:)723)حصة اجتماعية،)السيد)

حصة) (183 الدحماني جهيد سامي:)

اجتماعية.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

وصالحيات) املدة  التعيين  مايلي:)

ويسيرها) يديرها  الشركة  االدارة:)

السيد الدحماني سمير))كمسير وحيد)

ملدة غير محدودة).

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2321)تحت رقم)353/2321.

479I
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LK CONSULTING SARL

BETON TAMUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تط3ان ، 

93333، تط3ان املغرب
BETON TAMUDA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي طريق 

شفشاون كلم 1.5 تم3دة  - 93333 
تط3ان املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8463
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2318 دجنبر) (23 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (6.333.333«
»1.333.333)درهم«)إلى)»7.333.333 
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع دي3ن الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
27)دجنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتط3ان)

2318)تحت رقم)147.
483I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE ORLEANS PIECES
AUTO SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE ORLEANS PIECES

 AUTO SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الكـرمـة  ز قة لينا رقم  17 زهـ3ر 1 
فــاس - 33333 فـــاس املـغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE ORLEANS PIECES

.AUTO SARL-AU

غرض الشركة بإيجاز):)بيع قطـاع)

النارية) الدراجات  و  السيارات  غيار 

املستعملة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 1 زهـ3ر) (17 ( ز قة لينا رقم) ( الكـرمـة)

فــاس)-)33333)فـــاس املـغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد مـحـمــد اصـمـاري)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد مـحـمــد اصـمـاري عن3ا ه)ا))
ز قة) (146 رشيد) م3الي  شارع 

 33333 فــاس) (2 الزه3ر) االرجنتين 

فــاس املـغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد مـحـمــد اصـمـاري عن3ا ه)ا))
ز قة) (146 رشيد) م3الي  شارع 

 33333 فــاس) (2 الزه3ر) االرجنتين 

فــاس املـغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2772/21.

481I

moorish(co

TRANS TLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

moorish(co

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

TRANS TLD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

يعق3ب املنص3ر 3 ز قة اسحاق ابن 

حنين الطابق 1 الشقة 1 البيضاء - 

23333 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS TLD

:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع والسلع للغير بيع م3اد البناء.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

3)ز قة اسحاق ابن) يعق3ب املنص3ر)

(- البيضاء) (1 الشقة) (1 حنين الطابق)

23333)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ابلي3ني) كريم  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-.

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد كريم ابلي3ني عن3ا ه)ا))حي)

الشرطة درج)33)رقم)5)شارع غا دي)

البيضاء) الدار  (23233 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد كريم ابلي3ني عن3ا ه)ا))حي)

الشرطة درج)33)رقم)5)شارع غا دي)

البيضاء) الدار  (23233 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)535375.

482I

bemultico((3بيم3لتيك

GRAND CANALISATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico  3بيم3لتيك

رقم 136 شقة رقم 31 الزيت3ن 

املعركة -مكناس ، 53363، مكناس 

مكناس

GRAND CANALISATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي في الرقم 138 تجزئة الضحى 

ت3الل مكناس  مكناس 53333 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GRAND CANALISATION
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
السفلي في الرقم)138)تجزئة الضحى)
 53333 مكناس) ( مكناس) ت3الل 

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: شكير) ا في�شي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) شكير  ا في�شي  السيد 
 31 ال3حدة) حي  (34 ز قة) (19 رقم)

مكناس)53333)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) شكير  ا في�شي  السيد 
 31 ال3حدة) حي  (34 ز قة) (19 رقم)

مكناس)53333)مكناس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2883.
483I

SMOUNIAMINA

  SOCIETE FES HYDRO
-SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
SOCIETE(FES(HYDRO  -SARL-

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 68 1 
عين قادوس الجهة السفلي فاس - 

33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

SOCIETE FES HYDRO  -SARL-

.AU

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة والبناء

عن3ان املقر االجتماعي):)68 1)عين)

قادوس الجهة السفلي فاس)-)33333 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

بنسليمان) الحق  عبد  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

بنسليمان) الحق  عبد  السيد 

عين قادوس الجهة) (1  68 عن3ا ه)ا))

السفلي فاس)33333)فاس املـــغــرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

بنسليمان) الحق  عبد  السيد 

عين قادوس الجهة) (1  68 عن3ا ه)ا))

السفلي فاس)33333)فــــاس املـــغــرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2632/21.

484I

STE TAWAJIKTE SARL AU

STE TAWAJIKTE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

STE TAWAJIKTE SARL AU

اقامة مل3ية 1 رقم 148 جرسيف ، 

35333، تازة املغرب

STE TAWAJIKTE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مل3ية 1 رقم 148 جرسيف - 35133 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAWAJIKTE SARL AU

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لتح3يل األم3ال)-)كاش بليس.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

مل3ية)1)رقم)148)جرسيف)-)35133 

جرسيف املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة مريم سال):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) سال  مريم  السيدة 

جرسيف) مل3ية  شارع  السعادة  حي 

35133)جرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) سال  مريم  السيدة 

جرسيف) مل3ية  شارع  السعادة  حي 

35133)جرسيف املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)38)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1396/2321.

485I

AL HISBA FISC  

FLORIDA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE(N° 6 SIDI(BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

FLORIDA FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ، الز قة 7 

الرقم 5 الطابق الثاني الشقة رقم 4 

السعادة سيدي البر 3�شي - 23633 

الدار البيضاء املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.414347

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 ماي) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):

البني) حمزة  )ة)) السيد) تف3يت 

حصة اجتماعية من أصل) (32.333

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (43.333

محمد مبدا بتاريخ)28)ماي)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782532.

486I
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SMOUNIAMINA

 SOCIETE CONSEIL IMPORT
MAROC SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE CONSEIL IMPORT
MAROC SARL-AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 7 تجزئة 
ت3رية  اقامة الياس شقة 2 عين 
عمير طريق م3زار فاس - 33333 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE CONSEIL IMPORT

.MAROC SARL-AU
غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

و استيراد):)
-)قطاع الغيار السيارات

-)م3اد التجـميل
-)تاثيت).

تجزئة) (7 (: عن3ان املقر االجتماعي)
ت3رية))اقامة الياس شقة)2)عين عمير)
فاس) (33333 (- فاس) م3زار  طريق 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ( حـنان) عــادل  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ( حـنان) عــادل  السيد 
درب الشرايبي طريق) كلم2) (16 فيال)

م3زار فاس)33333)فاس املـغـرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ( حـنان) عــادل  السيد 
درب الشرايبي طريق) كلم2) (16 فيال)

م3زار فاس)33333)فاس املـغـرب
السيدة اسـمـهـان حـنـان عن3ا ه)ا))
فاس) مـ3زار  طـريق  حسان  شارع 

33333)فاس املـغـرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2797/21.
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ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

ROLLA REST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25333، خريبكة 
املغرب

ROLLA REST SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي مكازة، رقم 
31 تجزئة النخيل خريبكة - 25333 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 ROLLA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.REST SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى

مطعم
متعهد حفالت.

مكازة،) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
(- خريبكة) النخيل  تجزئة  (31 رقم)

25333)خريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: املهدي) الفتير  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) املهدي  الفتير  السيد 
حي) املتحدة  األمم  ساحة  (،33 رقم)

م.ش.ف))25333)خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السعدية) مقدمي  السيدة 
األمل) حي  (،794 رقم) عن3ا ه)ا))

25333)خريبكة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
37)ي3 ي3) االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)

2321)تحت رقم)281.
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AL HISBA FISC  

جبيلو لالستيراد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE(N° 6 SIDI(BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC
جبيل3 لالستيراد شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 15 ز قة 

 اصرية املتجر 6 الجماعة الحضرية 

- 23633 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.298835

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2321 ماي) (29 في) املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

لالستيراد)) جبيل3  ال3حيد  الشريك 

درهم) (133.333 رأسمالها) مبلغ 

ز قة) (15 اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان 

6)الجماعة الحضرية)  اصرية املتجر)

- 23633)الدار البيضاء)املغرب  تيجة)

ل):)ت3قف نشاط الشركة.

15)ز قة) و حدد مقر التصفية ب)

6)الجماعة الحضرية)  اصرية املتجر)

- 23633)الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) خليف  ( مصطفى) السيد)ة))

عن3ا ه)ا))اقامة رياض االلفة)2)م س)

 23633 ( االلفة) (32 2)شقة) 8)عمارة)

)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782533.
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AL HISBA FISC  

FLORIDA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل الشكل القا 3ني للشركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE(N° 6 SIDI(BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

FLORIDA FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13522

و عن3ان مقرها االجتماعي ، الز قة 7 
الرقم 5 الطابق الثاني الشقة رقم 4 
السعادة سيدي البر 3�شي - 23633 

الدار البيضاء .
تح3يل الشكل القا 3ني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.414347

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تح3يل) (2321 ماي) (28 املؤرخ في)
الشكل القا 3ني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

ال3حيد«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782532.
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مكتب االستشارات واملحاسبة

سمالل كوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مكتب االستشارات واملحاسبة
6, شارع القدس, تابريكت ، 11333، 

سال املغرب
سمالل ك3م شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 197, شارع 
املقاومة. الطابق السادس - 23333  

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
534545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سمالل)

ك3م.

غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة قي)

--) قل البضائع داخل ال3طن)) البناء)

وخارجه..

(,197 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- السادس) الطابق  املقاومة.) شارع 

23333))الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السماللي عبدهللا) الرحالي  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السماللي عبدهللا) الرحالي  السيد 
 4 رقم) (, عكراش) ز قة  عن3ا ه)ا))

مكرر,)شارع م3الي ي3سف),)تابريكت)

11333)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السماللي عبدهللا) الرحالي  السيد 
4)مكرر,)شارع م3الي) عن3ا ه)ا)))رقم)

ي3سف),)تابريكت)11333)سال املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)783151.
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SPECIAL DINDE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25333، خريبكة 

املغرب

 SPECIAL DINDE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي كراج، رقم 

33 ودادية الربيع - 25333 خريبكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SPECIAL DINDE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)بيع اللح3م)

الحمراء)والبيضاء

بائع امل3اد العذائية.

كراج،) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 25333 (- الربيع) ودادية  (33 رقم)

خريبكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: سعيد) أمرير  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) سعيد  أمرير  السيد 

 25333 34)ز قة م3الي الحسن) رقم)

خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) سعيد  أمرير  السيد 

 25333 34)ز قة م3الي الحسن) رقم)

خريبكة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

11)ي3 ي3) االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)

2321)تحت رقم)291.

492I

مكتب الجرودي

AUTO MIDAN
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرودي
شارع 18  3 بر رقم 24 الناض3ر ، 

62333، الناض3ر املغرب
AUTO MIDAN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: كلم 
2 طريق ت3يمة 62333 الناض3ر 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.17669

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (25 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بمقت�شى الجمع العام العادي تمت)
الشركة) حسابات  على  املصادقة 

للسنة املالية)2323
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
و) (2323 تح3يل الربح املحقق خالل)
 تاءج السن3ات املاضية الى راسمال)

الشركة
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
الحساب) اعتماد  تح3يل  مايلي:)
الى راسمال الشركة) الجاري للشركاء)
الى) درهم  (133.333.33 من) لينتقت 

2.153.333)درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
الحسن) ه3ش3  السيد  مايلي:)
ه3ش3) السيد  درهم  (433.333.33
السيد) درهم  (433.333.33 محمد)
درهم) (433.333.33 ه3ش3 مصطفى)
 433.333.33 رشيد) ه3ش3  السيد 
الخالق) عبد  ه3ش3  السيد  درهم 

433.333.33)درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 4.333.33 الحسن) ه3ش3  السيد 
محمد) ه3ش3  السيد  حصة 
ه3ش3) السيد  حصة  (4.333.33
السيد) حصة  (4.333.33 مصطفى)
السيد) حصة  (4.333 رشيد) ه3ش3 

ه3ش3 عبد الخالق)4.333)حصة.



13523 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)38)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1231.
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BIG ACCOUNTING

NADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،93333 ،52/ENTRE(SOL(N 1

TANGER MAROC
NADA  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�شي 46، درب ب3قطيب الزيت3ن - 

53333 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 NADA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاقير).
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
االر�شي)46،)درب ب3قطيب الزيت3ن)-)

53333)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: الزوتني فض3ل) السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 1333 (: فض3ل) الزوتني  السيد 

بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

الزوتني فض3ل عن3ا ه)ا)) السيد 

 53333 درب ب3قطيب الزيت3ن) (،46

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

الزوتني فض3ل عن3ا ه)ا)) السيد 

 53333 درب ب3قطيب الزيت3ن) (،46

مكناس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (13 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2321)تحت رقم)2339.
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 SOCIETE BOUASSAID PRO

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25333، خريبكة 

املغرب

 SOCIETE BOUASSAID PRO

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األول، ز قة الشهداء مركز س3ق 

ثالثاء ل3الد ابن احمد - 26733 

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE BOUASSAID PRO

.SARL AU
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
س3ق) مركز  الشهداء) ز قة  األول،)
 26733 (- احمد) ابن  ل3الد  ثالثاء)

سطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد ب3عصيد محمد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد ب3عصيد محمد عن3ا ه)ا))
احمد) ابن  ل3الد  ( الشهداء) ز قة 

26733)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد ب3عصيد محمد عن3ا ه)ا))
احمد) ابن  ل3الد  ( الشهداء) ز قة 

26733)سطات املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
28)ماي) )بتاريخ) االبتدائية ببن احمد)

2321)تحت رقم)28.
495I

fam(consulting

GALERIE D›OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

fam(consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
، 40000، marrakech(maroc

GALERIE D›OPTIQUE  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

 AV وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 ABDELKRIM EL KHATTABI RES

 JAWAD(IMM 109 APPT(N° 43

 3EME(ETAGE(MARRAKECH  -

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (39

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GALERIE D’OPTIQUE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

. OPTICIEN

 AV (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 ABDELKRIM EL KHATTABI RES

 JAWAD IMM 139 APPT N° 43

 3EME ETAGE MARRAKECH  -

43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

  BAHIJA EL GOUGI السيدة)

 N 137 LOT EL HOSSNA((عن3ا ه)ا

  2 ASKJOUR MARRAKECH

43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

  BAHIJA EL GOUGI السيدة)

 N 137 LOT EL HOSSNA((عن3ا ه)ا

  2 ASKJOUR MARRAKECH

43333)مراكش املغرب.
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باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)184933.
496I

EXPERT FIDUCIAIRE

SG EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تغيير تسمية الشركة

EXPERT FIDUCIAIRE
 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY(HASSANI ، 20200،
CASABLANCA MAROC

SG EQUIPEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها االجتماعي 45 ز قه 
1 شقة 3 الطابق 2 طريق الخير 

البر 3�شي 45 ز قه 1 شقة 3 الطابق 
2 طريق الخير البر 3�شي 15233 

الدار البيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
367951

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى  (
تم) (2321 ي3 ي3) (13 في) املؤرخ 
 SG« من) الشركة  تسمية  تغيير 
 OKAY« إلى) (»EQUIPEMENT

. »ENERGY
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782233.
497I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 TRANS MOUNIJABID SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25333، خريبكة 
املغرب

 TRANS MOUNIJABID SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 1617 
حي األمل - 25333 خريبكة املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3191
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 ماي) (33 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ي3نس) )ة)) السيد) تف3يت 
اجتماعية) حصة  (533 العسالوي)
)السيد) 533)حصة لفائدة) من أصل)
ماي) (33 خديجة الشراف بتاريخ) )ة))

.2321
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ماي) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2321)تحت رقم)238.

498I

fidmbk

SINBAD TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصيري ، 16153، مشرع 

بلقصيري املغرب
SINBAD TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
سليمان صفصاف  - 16153 مشرع 

بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

635
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SINBAD TRAVAUX

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
متن3عة للبناء)

 قل البضائع و األشخاص.
عن3ان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
16153)مشرع) (- ( سليمان صفصاف)

بلقصيري املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 63.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 333 ( (: الغ3زي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد زكرياء)حماني):))333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) الغ3زي  هشام  السيد 
دوار اوالد سليمان صفصاف))16153 

مشرع بلقصيري املغرب.
عن3ا ه)ا)) حماني  زكرياء) السيد 
دوار اوالد سليمان صفصاف))16153 

مشرع بلقصيري املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) الغ3زي  هشام  السيد 
دوار اوالد سليمان صفصاف))16153 

مشرع بلقصيري املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

33)ي3 ي3)2321)تحت رقم)278.
499I

CEDECOM

BM DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

CEDECOM
 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC
BM DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 22 

ز قة سمية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

الخامس بامليي الدار البيضاء - 
23233 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
333241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2315 غشت) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 BM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استيراد.
 22 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)
الطابق) (3 ز قة سمية اقامة شهرزاد)
(- البيضاء) الدار  بامليي  الخامس 

23233)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد بهم3ث مصطفى)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد بهم3ث مصطفى عن3ا ه)ا))
الدار) (83 رقم) (12 حي املسجد ز قة)
البيضاء) الدار  ( (23233 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد بهم3ث مصطفى عن3ا ه)ا))
الدار) (83 رقم) (12 حي املسجد ز قة)
البيضاء) الدار  ( (23233 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2315)تحت رقم)17839.

533I
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ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 TRANS MOUNIJABID SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تعيين مسير جديد للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25333، خريبكة 
املغرب

  TRANS MOUNIJABID SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 1617 
حي األمل - 25333 خريبكة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3191
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تعيين) تم  (2321 ماي) (33 في) املؤرخ 
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الشراف خديجة كمسير وحيد
تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2321)تحت رقم)238.

531I

FHF

TELOPTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FHF
 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

TELOPTIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 232 شارع 
عبد امل3من الشقة 5 الطابق االر�شي 

- . الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535563

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TELOPTIQUE

التنسيق) (: غرض الشركة بإيجاز)

واإلشراف) واملساعدة  والتخطيط 

على تركيب كابالت شبكة االتصاالت)

واأللياف البصرية.

 232 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الطابق) (5 شارع عبد امل3من الشقة)

االر�شي)-).)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ب3ز داكي) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 ( (: البنيني) العالمي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد عثمان ب3ز داكي عن3ا ه)ا))

الدار) (. الن3اصر) ب3عزة  دار  اعرابة 

البيضاء)املغرب.

السيد العالمي البنيني عن3ا ه)ا))

دوار اعرابة دار ب3عزة الن3اصر).)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد عثمان ب3ز داكي عن3ا ه)ا))

الدار) (. الن3اصر) ب3عزة  دار  اعرابة 

البيضاء)املغرب

السيد العالمي البنيني عن3ا ه)ا))

دوار اعرابة دار ب3عزة الن3اصر).)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)-.

532I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

GLORIETTE TD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

 ULTRA - FIDUCIAIRE SARL
A.U

حي) فلسطين  شارع  (،234 رقم)
خريبكة) (،25333 (، (2 ش) (2 القدس)

املغرب
GLORIETTE TD SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثالث، الجهة اليسرى، شارع محمد 

السادس رقم 933 تجزئة الفتح - 
25333 خريبكة املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6219
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
املهاجر) حمزة  )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (533
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333
ي3سف لعريفي بتاريخ)19)ماي)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2321)تحت رقم)253.
533I

FIDUCIAIRE CHEMS

SAGE HYDRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT(EL(HANSALI(R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

SAGE HYDRO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
ابن سينا شقة رقم 11اكدال  
الرباط - 13393 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

152739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 SAGE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HYDRO

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات الهندسية).

59)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)

ابن سينا شقة رقم)11اكدال))الرباط)

- 13393)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد نعيم سليمان)):))53)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 53 ( (: ( ب3عائشة) السيد رض3ان 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ( نعيم سليمان) السيد 

تمارة) (3399 رقم) (3 ال3فاق) تجزئة 

12333)تمارة))املغرب.

ب3عائشة)) رض3ان  السيد 
عن3ا ه)ا))رقم)1)عمارة)26)ز قة درعة)

اكدال الرباط)13393)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ( نعيم سليمان) السيد 

تمارة) (3399 رقم) (3 ال3فاق) تجزئة 

12333)تمارة))املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)115411.

534I
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مكتب الجرودي

MIDAN CARBURANTS
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرودي
شارع 18  3 بر رقم 24 الناض3ر ، 

62333، الناض3ر املغرب
MIDAN CARBURANTS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: كلم 
2 طريق ت3يمة 62333 الناض3ر 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.13553

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (25 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بمقت�شى الجمع العام العادي تمت)
الشركة) حسابات  على  املصادقة 

للسنة املالية)2323
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
و) (2323 تح3يل الربح املحقق خالل)
 تاءج السن3ات املاضية الى راسمال)

الشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الجاري) الحساب  اعتماد  تح3يل 
الى راسمال الشركة لينتقت) للشركاء)
 3.533.333 درهم الى) (533.333 من)

درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
الحسن) ه3ش3  السيد  مايلي:)
ه3ش3) السيد  درهم  (525.333.33
السيد) درهم  (525.333.33 محمد)
درهم) (525.333.33 ه3ش3 مصطفى)
 525.333.33 رشيد) ه3ش3  السيد 
الخالق) عبد  ه3ش3  السيد  درهم 
ه3ش3) السيدة  درهم  (525.333.33
السيدة) درهم  (525.333.33 فاطمة)

الرايس ضريفة)353.333.33)درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 5.253.33 الحسن) ه3ش3  السيد 
محمد) ه3ش3  السيد  حصة 
ه3ش3) السيد  حصة  (5.253.33

السيد) حصة  (5.253.33 مصطفى)

ه3ش3 رشيد)5.253.33)حصة السيد)

ه3ش3 عبد الخالق)5.253.33)حصة)

 5.253.33 فاطمة) ه3ش3  السيدة 

ضريفة) الرايس  السيدة  درهم 

3.533.33)حصة

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)38)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1199.

535I

مكتب الجرودي

ASTIDKORA
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرودي

شارع 18  3 بر رقم 24 الناض3ر ، 

62333، الناض3ر املغرب

ASTIDKORA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: الشطر 

الرابع  املنطقة الصناعية سل3ان 

62333 الناض3ر املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.14139

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2321 ماي) (18 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بمقت�شى الجمع العام العادي تمت)

الشركة) حسابات  على  املصادقة 

للسنة املالية)2323

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

و) (2323 تح3يل الربح املحقق خالل)

 تاءج السن3ات املاضية الى راسمال)

 133.333.33 من) لينتقل  الشركة 

درهم الى)1.633.333.33)درهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الحفيظ)) عبد  الجرودي  السيد 

 INTER(1.123.333.33)درهم))شركة

COCINA 483.333.33)درهم.

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:
الحفيظ) عبد  الجرودي  السيد 
 INTER شركة) ( حصة) (11.233

COCINA 4.833)حصة
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)38)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1233.
536I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

GLORIETTE TD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25333، خريبكة 
املغرب

GLORIETTE TD SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثالث، الجهة اليسرى، شارع محمد 

السادس رقم 933 تجزئة الفتح - 
25333 خريبكة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6219
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2321 ماي) (19 في) املؤرخ 
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

لعريفي ي3سف كمسير آخر
تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2321)تحت رقم)253.
537I

مكتب الجرودي

NADOSERV
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرودي
شارع 18  3 بر رقم 24 الناض3ر ، 

62333، الناض3ر املغرب
NADOSERV »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: حي عبد 
امل3من الطابق الثاني رقم 11 بني 

ا صار 62333 الناض3ر املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5651

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2321 ماي) (18 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بمقت�شى قرار الشريك ال3حيد تمت)

الشركة) حسابات  على  املصادقة 

للسنة املالية)2323

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

و) (2323 تح3يل الربح املحقق خالل)

 تاءج السن3ات املاضية الى راسمال)

 2.433.333.33 لينتقل من) الشركة 

درهم الى)6.833.333.33)درهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

 6.833.333.33 فريد) مدني  السيد 

درهم.

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

السيد مدني فريد)68.333.33)حصة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)38)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1198.

538I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 SOCIETE AL MONTALAK

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25333، خريبكة 

املغرب

 SOCIETE AL MONTALAK SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 111 

حي املنطلق ب3لن3ار - 25333 خريبكة 

املغرب.
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تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5313
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 أبريل) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
العزيز) عبد  )ة)) السيد) تف3يت 
من) اجتماعية  حصة  (533 ق3امي)
أصل)1.333)حصة لفائدة))السيد))ة))

أحمد ق3امي بتاريخ)13)أبريل)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
أبريل) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2321)تحت رقم)199.
539I

ficogedek(sarl(au

DELICE DE MEKNES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

DELICE DE MEKNES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شقة 

رقم 62 املجد 7 ويسالن - 53333 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DELICE DE MEKNES
غرض الشركة بإيجاز):)وسيط.

عن3ان املقر االجتماعي):)شقة رقم)
62)املجد)7)ويسالن)-)53333)مكناس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: زجاري) السيدة  3ال 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) زجاري  السيدة  3ال 
تجزئة العمران)1)رقم)133).)الحاجب)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) زجاري  السيدة  3ال 
تجزئة العمران)1)رقم)133).)الحاجب)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2931.
513I

FICODEF

BABTAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICODEF
رقم 9 إقامة أمنية شارع الجيش 

امللكي ، 33333، فاس املغرب
BABTAM  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

الفضيلة 3 إقامة اإلزدهار رقم 14  - 
33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BABTAM

-)األعمال) (: غرض الشركة بإيجاز)

أعمال) وجميع  ,السباكة  الكهربائية)

اإلصالح.

-أعمال البناء)و التجهيز..

حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 -  14 3)إقامة اإلزدهار رقم) الفضيلة)

33333)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: السالم) عبد  الب3ار�شي  السيد 

533)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

 533 ( (: محمد) الط3يل  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السالم) عبد  الب3ار�شي  السيد 

شارع) الرياض  حي  (69 ( عن3ا ه)ا))

 33333 ( السمن) عين  النصر طريق 

فاس املغرب.

عن3ا ه)ا)) محمد  الط3يل  السيد 

مجمع ك3ماريسبا باب املر�شى عمارة)

ص)2)ط)3)رقم)183  93333)طنجة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السالم) عبد  الب3ار�شي  السيد 

شارع) الرياض  حي  (69 ( عن3ا ه)ا))

 33333 ( السمن) عين  النصر طريق 

فاس املغرب

عن3ا ه)ا)) محمد  الط3يل  السيد 

مجمع ك3ماريسبا باب املر�شى عمارة)

ص)2)ط)3)رقم)183  93333)طنجة)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2825/2321.

511I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 SOCIETE AL MONTALAK
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25333، خريبكة 
املغرب

  SOCIETE AL MONTALAK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 111 
حي املنطلق ب3لن3ار - 25333 خريبكة 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5313

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2321 أبريل) (13 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))ق3امي)

أحمد كمسير آخر
تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2321)تحت رقم)199.

512I

FISCOFISC

الوحدة مشروبات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE(N62 FES ، 30000، FES

MAROC
ال3حدة مشروبات شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شقة 21 

الطابق الرابع عمارة ط87 جه 13ب 
تجزئة دليلة - 33333 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68337
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ال3حدة)

مشروبات.
ت3زيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املياه املعد ية،)العادية،)و الغازية.
 21 :)شقة) عن3ان املقر االجتماعي)
13ب) الطابق الرابع عمارة ط87)جه)

تجزئة دليلة)-)33333)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: اكناو) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد بلقاسم جبار):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) اكناو  هللا  عبد  السيد 

فاس)33333)فاس املغرب.
عن3ا ه)ا)) جبار  بلقاسم  السيد 

فاس)33333)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) اكناو  هللا  عبد  السيد 

فاس)33333)فاس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2836.
513I

FITARCO

BENABOUD CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FITARCO
 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

BENABOUD CASH  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 14 

عمارة 16 املركب السكني ابن زهر  

أمل2 حي السالم  83333 اكادير  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

47819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BENABOUD CASH

تح3يل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االم3ال).
 14 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)

زهر)) ابن  السكني  املركب  (16 عمارة)

اكادير)) (83333 ( السالم) حي  أمل2)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( السيد احمد بن عب3د)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد احمد بن عب3د))عن3ا ه)ا))

تيز يت) (85333 ( 23)تجزئة السلطان)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد احمد بن عب3د))عن3ا ه)ا))

تيز يت) (85333 ( 23)تجزئة السلطان)

املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2321)تحت رقم)133142.
514I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 PNEUMATIQUE EL AZOUZI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25333، خريبكة 
املغرب

 PNEUMATIQUE EL AZOUZI
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي مكازة 

الكائن مقرها ، بالرقم    I 2 باعية - 
25333 خريبكة املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5539
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 ي3 ي3) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حيال) محمد  )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.333
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333

الكبير  جيب بتاريخ)31)ي3 ي3)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
38)ي3 ي3) االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)

2321)تحت رقم)287.
515I

الفضيلة

EVOLUTION EL BAHJA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

الفضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 ال3حدة 

5 شارع عالل الفا�شي  مراكش ، 
43373، مراكش املغرب

EVOLUTION EL BAHJA  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي محل 

بالطابق االر�شي  رقم 196 حي 

البهجة - 43333 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68169

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2321 ماي) (17 في) املؤرخ 

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

بلمقدم))عبد هللا كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124997.

516I

zagora(consulting(sarl

 ABOU AYMANE DE

COMMERCE
شركة التضامن

حل شركة

zagora(consulting(sarl

رقم119  شارع محمد الخامس ، 

47933، زاك3رة املغرب

 ABOU AYMANE DE

COMMERCE شركة التضامن)في 

ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

الخضراء  - 47933 زاك3رة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2395

العام) الجمع  بمقت�شى 

 2321 ي3 ي3) (33 اإلستثنائياملؤرخ في)

 ABOU التضامن) شركة  حل  تقرر 

مبلغ) ( (AYMANE DE COMMERCE

وعن3ان) درهم  (13.333 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي حي املسيرة الخضراء))

(: زاك3رة املغرب  تيجة ل) (47933  -

الت3قف عن مزاولة النشاط.

و حدد مقر التصفية ب حي املسيرة)

الخضراء))-)47933)زاك3رة املغرب.)
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و عين:

و) عائشة  ( ( لبيهي) السيد)ة))

الخضراء)) املسيرة  حي  عن3ا ه)ا))

)ة)) زاك3رة املغرب كمصفي) (47933

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( االبتدائية بزاك3رة)

2321)تحت رقم)24.

517I

CABINET HAMDI

MEBA CONNEXION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

CABINET HAMDI

 Avenue(Hassane(II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca

maroc

MEBA CONNEXION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع لال 

ياق3ت و ز قة العرعر عمارة 9 إقامة 

جاليس الطابق 4 الشقة 17 - 3 

الدار البيضاء املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.488793

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 ماي) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة))مهدي))غطاس) تف3يت السيد)

 73 أصل) من  اجتماعية  حصة  (33

س3فيان)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الزا في))بتاريخ)11)ماي)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

 37 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781523.

518I

KAMA SERVICE

BASSATINE OUM RABII
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بن3ر 

، 24353، سيدي بن3ر املغرب

BASSATINE OUM RABII شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 36 

تجزئة الساقي 3 مركز الع3 ات 

سيدي بن3ر - 24352 سيدي بن3ر 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BASSATINE OUM RABII

غرض الشركة بإيجاز):)-)الخدمات)

الفالحية

-)تس3يق املنتجات الفالحية.

 36 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)

تجزئة الساقي)3)مركز الع3 ات سيدي)

بن3ر)-)24352)سيدي بن3ر املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: السيد ب3شعيب معناوي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد ابراهيم بن عبد الرحمان)

درهم) (133 بقيمة) حصة  (533  :

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

معناوي) ب3شعيب  السيد 
 33 تجزئة الساقي) (36 رقم) عن3ا ه)ا))
 24352 بن3ر) سيدي  الع3 ات  مركز 

سيدي بن3ر املغرب.
السيد ابراهيم بن عبد الرحمان)
هللا) عبد  بن  عالل  شارع  عن3ا ه)ا))
الرقم)231)الفقيه بن صالح)23233 

الفقيه بن صالح املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
معناوي) ب3شعيب  السيد 
 33 تجزئة الساقي) (36 رقم) عن3ا ه)ا))
 24352 بن3ر) سيدي  الع3 ات  مركز 

سيدي بن3ر املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) ( بن3ر) بسيدي  االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)3951.

519I

 MOGADOR(م3كادور أسيست آ د سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

اكوا كليز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

م3كادور أسيست آ د سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الص3يرة الص3يرة، 44333، 
الص3يرة املغرب

اك3ا كليز شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شقة 
بالطابق التاني  رقم 19 عمارة 13 
زقاق الرمان الص3يرة الجديدة  
الص3يرة - 44333 الص3يرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5737
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

اك3ا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كليز.

l  (-1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مدرسة لتعليم رك3ب األم3اج..

شقة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 13 عمارة) (19 رقم) ( التاني) بالطابق 

الجديدة)) الص3يرة  الرمان  زقاق 

الص3يرة)-)44333)الص3يرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد وليد الخريك3):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيدة ريم الخريك3):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) الخريك3  وليد  السيد 

3)الص3يرة) 2)و) 913)البحيرة الشطر)

44333)الص3يرة املغرب.

عن3ا ه)ا)) الخريك3  ريم  السيدة 

3)الص3يرة) 2)و) 913)البحيرة الشطر)

44333)الص3يرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) الخريك3  وليد  السيد 

3)الص3يرة) 2)و) 913)البحيرة الشطر)

44333)الص3يرة املغرب

عن3ا ه)ا)) الخريك3  ريم  السيدة 

3)الص3يرة) 2)و) 913)البحيرة الشطر)

44333)الص3يرة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالص3يرة))بتاريخ)14)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)191.

523I
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CAF MAROC

SMILE RIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
SMILE RIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 RUE وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 OUED(ZIZ(N 20 IMM(CASTILLA
 2ETG(N°10 TANGER 90000

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117395
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 SMILE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RIM
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مستلزمات طبية.
 RUE (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 OUED ZIZ N 23 IMM CASTILLA
 2ETG N°13 TANGER 93333

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: الترف3س) السيد رض3ان 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 133 ( (: البقالي) رميساء) السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد رض3ان الترف3س عن3ا ه)ا))
 126 رقم) (16 حي بير الشعيري ز قة)

93333)طنجة املغرب.

عن3ا ه)ا)) البقالي  رميساء) السيد 
 93333  28 رقم) (3 حي الب3غاز ز قة)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد رض3ان الترف3س عن3ا ه)ا))
 126 رقم) (16 حي بير الشعيري ز قة)

93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5538.
521I

CAPRICOF

HIFUTURE MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

CAPRICOF
 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID
 CASABLANCA(CASABLNACA،
20400، CASABLNACA(MAROC
HIFUTURE MOROCCO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
ب3رك3ن ز قة جعفر ابن حبيب 

اقامة املشرق 2 الطابق األول رقم 3 
الدارالبيضاء 23433 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HIFUTURE MOROCCO

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)
املباشر) والتس3يق  والتصدير 

والخدمات العامة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
حبيب) ابن  جعفر  ز قة  ب3رك3ن 
 3 2)الطابق األول رقم) اقامة املشرق)
الدارالبيضاء) (23433 الدارالبيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد جالل الط3هري)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد جالل الط3هري عن3ا ه)ا))
املدخل) (28 س) م  األلفة  رياض 
األلفة) (1 الطابق) (46 الشقة) (5
الدار البيضاء) (23433 الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد جالل الط3هري عن3ا ه)ا))
املدخل) (28 س) م  األلفة  رياض 
األلفة) (1 الطابق) (46 الشقة) (5
الدار البيضاء) (23433 الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781147.
522I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كونفكسيون أربابو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

93333، طنجة املغرب
ك3 فكسي3ن أرباب3 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 183 شارع 

ولي العهد مركز إ ريا الطابق األر�شي 

املحل رقم 15 - 93333 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22349

العام) الجمع  بمقت�شى 

 2321 يناير) (25 في) اإلستثنائياملؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ) ( أرباب3) ك3 فكسي3ن  املحدودة 

درهم وعن3ان) (1.333.333 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي)183)شارع ولي العهد)

مركز إ ريا الطابق األر�شي املحل رقم)

املغرب  تيجة) طنجة  (93333  -  15

تسببت) التي  ال3بائية  ال3ضعية  (: ل)

في فقدان الزبناء)األساسيين و غياب)

آفاق إلعادة ا طالق النشاط.

 183 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق) إ ريا  مركز  العهد  ولي  شارع 

 93333  -  15 رقم) املحل  األر�شي 

طنجة املغرب.)

وعين:

بشير) ابن  ( محمد) السيد)ة))

الشيخ) ز قة  النزاهة  حي  وعن3ا ه)ا))

املغرب) طنجة  (93333  8 رقم) ميارة 

كمصفي))ة))للشركة.

اربعي) ( امحمد) السيد)ة))

وعن3ا ه)ا))ز قة سطات جامع املقراع)

)ة)) املغرب كمصفي) طنجة  (93333

للشركة.

ب3ب3ح) ( محمد) السيد)ة))

السعيدية) ز قة  زاوية  وعن3ا ه)ا))

 93333 91 3)رقم) واأل طاكي الطابق)

طنجة املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243271.

523I
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ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

MAYA MAX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25333، خريبكة 
املغرب

MAYA MAX SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي السفلي، 

رقم 235 بل3ك 33 الشطر 31 تجزئة 
الزيت3ن - 25333 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7135

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 MAYA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MAX SARL AU
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال املختلفة أو البناء.
السفلي،) (: عن3ان املقر االجتماعي)
رقم)235)بل3ك)33)الشطر)31)تجزئة)

الزيت3ن)-)25333)خريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد العسالوي ي3نس)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد العسالوي ي3نس عن3ا ه)ا))
رقم)235)بل3ك)33)الشطر)31)تجزئة)

الزيت3ن)25333)خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

السيد العسالوي ي3نس عن3ا ه)ا))
رقم)235)بل3ك)33)الشطر)31)تجزئة)

الزيت3ن)25333)خريبكة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
37)ي3 ي3) االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)

2321)تحت رقم)282.
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FADIFISC

STE HSSAYNA TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 
 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
 STE HSSAYNA TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 

18/753 ممر VR.746  بل3ك 35 حي 
املزار ايت مل3ل - 86333 ايت مل3ل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23545
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HSSAYNA TRANSPORT
:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع الجل الغير.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
753/18)ممر)VR.746))بل3ك)35)حي)
ايت مل3ل) (86333 (- املزار ايت مل3ل)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: القلل3لي) محسن  السيد 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

533)حصة) ( (: السيد عماد الع3د)
بقيمة)133)درهم للحصة).)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد محسن القلل3لي عن3ا ه)ا))
 35 شارع) (11 بل3ك) ا زران  بئر  حي 

تيك3ين)83333)اكادير املغرب.
حي) السيد عماد الع3د عن3ا ه)ا))
 83333 تيك3ين) (11 بئر ا زران بل3ك)

اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد محسن القلل3لي عن3ا ه)ا))
 35 شارع) (11 بل3ك) ا زران  بئر  حي 

تيك3ين)83333)اكادير املغرب
حي) السيد عماد الع3د عن3ا ه)ا))
 83333 تيك3ين) (11 بئر ا زران بل3ك)

اكادير املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( االبتدائية با زكان)

2321)تحت رقم)1297.
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2319

اس او ام ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

2319
rabat maroc ،43333 ، املغرب
اس او ام ماروك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي عمارة 33 
شقة 8 شارع م3الي احمد ل3كيلي 

حسان - 11333 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
152725

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

:)اس او) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

ام ماروك.

شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتجزئة) الجملة  أشباه  وبيع 

ملعدات السباكة الهاتفية الصناعية)

والكهربائية

بأي) األسهم  على  االستح3اذ 

الشركات) جميع  وسائل  من  وسيلة 

أو الشركات التي تم إنشاؤها أو التي)

سيتم إنشاؤها والتي قد تك3ن مرتبطة)

بغرض الشركة)،)وال سيما عن طريق)

شركات جديدة أو مساهمات) إنشاء)

أو رعاية أو االشتراك في شراء)األوراق)

أو) االجتماعية  الحق3ق  أو  املالية 

غير) أو  مشترك  مشروع  (، اال دماج)

ذلك)؛

تجارة وتس3يق جميع املنتجات) (-

املتعلقة) املستلزمات  أو  امل3اد  أو 

بأعمال البناء.

عن3ان املقر االجتماعي):)عمارة)33 

ل3كيلي) احمد  م3الي  شارع  (8 شقة)

حسان)-)11333)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

الكحالوي  3رالدين) السيد 

عن3ا ه)ا))سكت3ر)2)رقم)1241)زردال)

الغربية)11333)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
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الكحالوي  3رالدين) السيد 
عن3ا ه)ا))سكت3ر)2)رقم)1241)زردال)

الغربية)113333)سال املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)5931.
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fiduazizi

INMAG
إعالن متعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7333، 

العي3ن املغرب
سهم«

ُ
INMAG »شركة الت3صية باأل

وعن3ان مقرها االجتماعي: الحي 
الصناعي رقم B 31 مدينة املرسشى 
الحي الصناعي رقم B 31 مدينة 
املر�شى 73333 العي3ن املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4773
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
2334)تم اتخاذ) 33)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
الذي ينص) (:31-32-33 قرار رقم)
حصة) (133 تف3يت) (31- مايلي:) على 
و) حس3لي  بشار  السيد  طرف  من 
السيد يحضيه بابيا و السيد محمد)
عبد) بيض  والسيد  العزة  م3ل3د 
ال3دود محمد لفائدة السيد لحسن)
القا 3ني) تغيير الشكل  (-32 معطاهلل)
املسؤولية) دات  شركة  الى  للشركة 
 -33 املحدودة دات الشريك ال3حيد)
تعيين السيد لحسن معطاهلل مسير)

وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي ينص) (:31-32-33 بند رقم)
حصة) (133 تف3يت) (31- مايلي:) على 
و) حس3لي  بشار  السيد  طرف  من 
السيد يحضيه بابيا و السيد محمد)
عبد) بيض  والسيد  العزة  م3ل3د 
ال3دود محمد لفائدة السيد لحسن)
القا 3ني) تغيير الشكل  (-32 معطاهلل)

املسؤولية) دات  شركة  الى  للشركة 
 -33 املحدودة دات الشريك ال3حيد)
تعيين السيد لحسن معطاهلل مسير)

وحيد للشركة
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
يناير) (34 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2335)تحت رقم)31/2335.
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التهامي السالمي

افرفير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

التهامي السالمي
رقم 6 الشارع الكبير بنس3دة ، 

33333، فاس املغرب
افرفير شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار عين 
البيضة دائرة عين الشقف م3الي 
يعق3ب فاس  - 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67821

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)افرفير.

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املعدني),)صناعة الط3ب).

عن3ان املقر االجتماعي):)دوار عين)
م3الي) الشقف  عين  دائرة  البيضة 
يعق3ب فاس))-)33333)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد اوج3)):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 ( (: ( اوج3) الحسين  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ( اوج3) محمد  السيد 
عين) املاء) راس  البيضاء) عين  دوار 
الشقف م3الي يعق3ب فاس)33333 

فاس املغرب.
عن3ا ه)ا)) ( السيد الحسين اوج3)
عين) املاء) راس  البيضاء) عين  دوار 
الشقف م3الي يعق3ب فاس)33333 

فاس))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ( اوج3) محمد  السيد 
عين) املاء) راس  البيضاء) عين  دوار 
الشقف م3الي يعق3ب فاس)33333 

فاس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)17)ماي)2321 

تحت رقم)2344.
528I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 SMART ENTREPRISE FOR
BUILDING & BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 
الزيت3ن 1 بنس3دة فاس ، 33333، 

فاس املغرب
 SMART ENTREPRISE FOR

BUILDING & BUSINESS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 399 
مكتب 5 الطابق 2 تجزئة جنة 

الزيت3ن 1 بنس3دة فاس - 33333 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SMART ENTREPRISE FOR

.BUILDING & BUSINESS

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

تجزئة جنة) (2 الطابق) (5 مكتب) (399

 33333 (- فاس) بنس3دة  (1 الزيت3ن)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
مغراوي) املنعم  عبد  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (2.533   :

للحصة).

 2.533 ( (: عتيق) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
مغراوي) املنعم  عبد  السيد 
النزهة) ا حي  بل3ك  (7 رقم) عن3ا ه)ا))

 33333 ( فاس) الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.

عن3ا ه)ا)) عتيق  ابراهيم  السيد 
16)ز قة االخالص حي ال3حدة القرية)

سال)11333)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
مغراوي) املنعم  عبد  السيد 
النزهة) ا حي  بل3ك  (7 رقم) عن3ا ه)ا))

 33333 ( فاس) الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب

عن3ا ه)ا)) عتيق  ابراهيم  السيد 
16)ز قة االخالص حي ال3حدة القرية)

سال)11333)سال املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2833.

529I
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 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

LUXURY TRAVEL TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
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
LUXURY TRAVEL TOURS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم18 
درب بنسالم طالعة كبيرة فاس 

املدينة فاس 33333 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.59339

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 أبريل) (19 املؤرخ في)
شركة) (LUXURY TRAVEL TOURS
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
ال3حيد مبلغ رأسمالها)13.333)درهم)
رقم18  اإلجتماعي  مقرها  وعن3ان 
فاس) كبيرة  طالعة  بنسالم  درب 
املغرب) فاس  (33333 فاس) املدينة 

 تيجة لت3قف نشاط الشركة.
و عين:

و) حمي  ايت  ( ( سعيد) السيد)ة))
درب بنسالم الطالعة) (18 عن3ا ه)ا))
املغرب) فاس  (33333 ( الكبيرة)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
رقم18  وفي  (2321 أبريل) (19 بتاريخ)
فاس) كبيرة  طالعة  بنسالم  درب 

املدينة)-)33333)فاس املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2851/321.

533I

westartup

KSM COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

westartup

 BOULEVARD(MASSIRA(RUE 6

 OCTOBRE(N° 6 ETG 3 APPT 3

 CASABLANCA(ANFA ، 20100،

CASABLANCA MAROC

KSM COMMERCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 6 ز قة 

6 اكت3بر الطابق 3 العمارة 3 شارع 

املسيرة الدار البيضاء 23133 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 KSM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.COMMERCE

:))-)تس3يق) غرض الشركة بإيجاز)

وت3زيع البضائع وأي نشاط ذي صلة

)-)استيراد وتصدير البضائع

والتنظيف) الغسيل  نشاط  (-

الجاف.

ز قة) (6 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

شارع) (3 العمارة) (3 اكت3بر الطابق) (6

الدار) (23133 املسيرة الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

53)حصة) ( السيد ك3ياط محمد):)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيدة رقية سيال زوجة ك3ياط):))

53)حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) محمد  ك3ياط  السيد 

 CP.31.1318(ساحل العاج أبيدجان

أبيدجان ساحل العاج.

السيدة رقية سيال زوجة ك3ياط)

أبيدجان) العاج  ساحل  عن3ا ه)ا))

CP.31.1318)أبيدجان ساحل العاج.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) محمد  ك3ياط  السيد 

 CP.31.1318(ساحل العاج أبيدجان

أبيدجان ساحل العاج

السيدة رقية سيال زوجة ك3ياط)

أبيدجان) العاج  ساحل  عن3ا ه)ا))

CP.31.1318)أبيدجان ساحل العاج

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

531I

AMDEM

NORTHSIDE CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMDEM

 AV ABDELKRIM EL KHATTABI

 RUE HASSAN BEN M’BAREK

 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er(ETG(N°3 MARRAKECH. ،

40000، MARRAKECH(MAROC

Northside(consulting شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي ز قة حسن بن 

مبارك  اقامة الخطابية عمارة ب 

الطابف االول رقم 3 كليز مراكش  - 

43333 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115881

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Northside(consulting

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النداء)و االتصال).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

عبد الكريم الخطابي ز قة حسن بن)

ب) عمارة  الخطابية  اقامة  ( مبارك)

(- ( كليز مراكش) (3 الطابف االول رقم)

43333)مراكش املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ( بالليل) سامي  السيد 

(** االمريكية) املتحدة  ال3اليات 

ال3اليات املتحدة االمريكية).

عن3ا ه)ا)) دي3مند  ب3باكر  السيد 

السينغال السينغال).

عن3ا ه)ا)) اب3شا  محمد  السيد 

مراكش)43333)مراكش املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ( بالليل) سامي  السيد 

االمريكية)) املتحدة  ال3اليات 

ال3اليات) (******** (*********

املتحدة االمريكية)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124933.

532I
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شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 STE MIMITO PROD SARL(
(A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE(MIMITO(PROD(SARL (A.U(
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 43 شارع 

االردن الحسيمة - 32333 الحسيمة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE( (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIMITO PROD SARL (A.U
-مؤلف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

م3سيقى
-تاجر العاب او غيرها من االجهزة)

املماثلة
-مقاول املسرح.

43)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
االردن الحسيمة)-)32333)الحسيمة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: محمد) شدي  ( السيد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) محمد  شدي  ( السيد)
الحسيمة) البكاي  امبارك  شارع  (27

32333)الحسيمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) محمد  شدي  ( السيد)
الحسيمة) البكاي  امبارك  شارع  (27

32333)الحسيمة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة))بتاريخ)24)ماي)

2321)تحت رقم)546.
533I

INTARES))أ تاريس

INTARES أنتاريس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

INTARES  أ تاريس
9 ز قة بشير لعلج املعاريف الدار 
البيضاء ، 23333، الدار البيضاء 

املغرب
INTARES أ تاريس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 9 ز قة 

بشير لعلج املعاريف الدار البيضاء - 
23333 الدار البيضاء املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.451271
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 مارس) (38 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ماد) ( شركة) )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (263
663)حصة لفائدة))السيد))ة))برياتي)

كابرييل بتاريخ)38)مارس)2321.
ماد) ( شركة) )ة)) السيد) تف3يت 
253)حصة اجتماعية من أصل)663 
حصة لفائدة))السيد))ة))فرانسيسك3)

ك3سمي بتاريخ)38)مارس)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782398.
534I

webing

WEBING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

webing
الدارالبيضاء الدارالبيضاء، 
23393، الدارالبيضاء املغرب

webing شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد)في 

ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 217 

إقامة الفتح شارع ابراهيم الروداني 
مط3ل الطابق 1 الرقم 3 217 

إقامة الفتح شارع ابراهيم الروداني 
مط3ل الطابق 1 الرقم 3 23333 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.392967

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 11)مارس) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( (webing ال3حيد) الشريك 
وعن3ان) درهم  (13.333 رأسمالها)
الفتح) إقامة  (217 اإلجتماعي) مقرها 
شارع ابراهيم الروداني مط3ل الطابق)
الفتح شارع) إقامة  (217  3 الرقم) (1
 1 الطابق) مط3ل  الروداني  ابراهيم 
الرقم)3 23333)الدارالبيضاء)املغرب)

 تيجة ل):)إنعدام السي3لة.
 217 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
إقامة الفتح شارع ابراهيم الروداني)
املغرب) (3 الرقم) (1 الطابق) مط3ل 

23393)الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) الجمالي  ( انس) السيد)ة))
تجزئة) الدوحة  شارع  عن3ا ه)ا))
املهدية رقم)135)عين الشق))23333 
)ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 217 (: بالتصفية) املتعلقة  ال3ثائق 
إقامة الفتح شارع ابراهيم الروداني)

مط3ل الطابق)1)الرقم)3

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)779851.

535I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

BS DIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

 DICKSSON(BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE(JEAN(JAURES 23 23

 RUE(JEAN(JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

BS DIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 8، ز قة 

احمد وهبي وزاوية ز قة مجاطي 

فيردان - 23333 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536135

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

.BS DIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 ظارات والبيع بالتجزئة.

ز قة) (،8 (: عن3ان املقر االجتماعي)

مجاطي) ز قة  وزاوية  وهبي  احمد 

الدارالبيضاء) (23333 (- فيردان)

املغرب.



13535 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)133)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة شركات ابتسام عن3ا ه)ا))
193،)شارع ب3ردو شقة)15)الطابق)7 

23333)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة شركات ابتسام عن3ا ه)ا))
193،)شارع ب3ردو شقة)15)الطابق)7 

23333)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)532668486.
536I

الناظ3ر للحسابات

 CENTRE OPPK
PLURIDISCIPLINAIRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الناظ3ر للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمدية بل3ك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62333، 

الناظ3ر املغرب
 CENTRE OPPK

PLURIDISCIPLINAIRE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
تاويمة حي عاريض، اقامة الجزيرة 
الطابق االول ز قة املحيط الناظ3ر 

62333 الناظ3ر املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22311
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

متب3عة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 CENTRE OPPK (: تسميتها)

.PLURIDISCIPLINAIRE

عالج) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النطق وعلم النفس

-)العالج الطبيعي

-)مركز التعليم الطبي.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الجزيرة) اقامة  عاريض،) حي  تاويمة 

الناظ3ر) الطابق االول ز قة املحيط 

62333)الناظ3ر املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة لبنى العاني):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيدة ليلى العاني):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) العاني  لبنى  السيدة 

 259 رقم) تاويمة  العسكري  الحي 

62333)الناظ3ر املغرب.

عن3ا ه)ا)) العاني  ليلى  السيدة 

 259 رقم) تاويمة  العسكري  الحي 

62333)الناظ3ر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) العاني  لبنى  السيدة 

 259 رقم) تاويمة  العسكري  الحي 

62333)الناظ3ر املغرب

عن3ا ه)ا)) العاني  ليلى  السيدة 

 259 رقم) تاويمة  العسكري  الحي 

62333)الناظ3ر املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)34)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1163.

538I

secotrages(snc

NewSee
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

secotrages(snc

رقم 2 ز قة ادريس اليام3ري بالعربي 

وجه عروس مكناس ، 53333، 

مكناس املغرب

NewSee شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي املخزن 

الكائن ب 33 شارع فلسطين الرياض  

- 53333 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NewSee

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير-تجارة عامة.

املخزن) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الكائن ب)33)شارع فلسطين الرياض))

- 53333)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 83.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: الرحمان) عبد  بلم3دن  السيد 

833)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

الرحمان) عبد  بلم3دن  السيد 

عن3ا ه)ا))عمارة ا الشقة)23)السكينة)

3)ت3الل))53333)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

الرحمان) عبد  بلم3دن  السيد 

عن3ا ه)ا))عمارة ا الشقة)23)السكينة)

3)ت3الل))53333)مكناس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2938.

539I

ائتما ية ماهر

سيف برومو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتما ية ماهر

1 عمارة العبا�شي شارع عالل بن 

عبد هللا ، 26353، ابن أحمد 

املغرب

سيف بروم3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 463 

تجزئة االصالح ابن احمد - 26353 

ابن احمد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

سيف) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بروم3.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري

تاجر في االص3ل التابتة

مقاول في االشغال مختلفة.
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 463 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 26353 (- تجزئة االصالح ابن احمد)

ابن احمد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

5.333.333)درهم،)مقسم كالتالي:
((: النصر) سيف  محمد  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (12.533

للحصة).
النصر) سيف  مصطفى  السيد 
درهم) (133 حصة بقيمة) (12.533   :

للحصة).
((: خطاب) ال3اح  عبد  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (25.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
النصر) سيف  محمد  السيد 
احمد) ابن  ل3الد  مركز  عن3ا ه)ا))

26733)ابن احمد املغرب.
النصر) سيف  مصطفى  السيد 
ابن) االصالح  تجزئة  (463 عن3ا ه)ا))

احمد)26353)ابن احمد املغرب.
خطاب) ال3احد  عبد  السيد 
عن3ا ه)ا))دوار العثامنة عين الضربان)

لحالف)26733)ابن احمد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
النصر) سيف  محمد  السيد 
احمد) ابن  ل3الد  مركز  عن3ا ه)ا))

26733)ابن احمد املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببن احمد))بتاريخ)15)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)33.
543I

NEOXIS CONSULTING

صولير ايوليين اكولوجيك انرجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

NEOXIS CONSULTING
 IMM DOUHI BD DERFOUFI
 ETAGE 1 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

ص3لير اي3ليين اك3ل3جيك ا رجي 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الدرف3في اقامة الدوحي رقم 2 - 

63333 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37521

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

:)ص3لير) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

اي3ليين اك3ل3جيك ا رجي.

خبرة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

صناعية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 -  2 رقم) الدوحي  اقامة  الدرف3في 

63333)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عبدالناصر) ب3دالل  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عبدالناصر) ب3دالل  السيد 
العزيز) عبد  ز قة  ( (65 عن3ا ه)ا))

الثعلبي)63333)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عبدالناصر) ب3دالل  السيد 
العزيز) عبد  ز قة  ( (65 عن3ا ه)ا))

الثعلبي)63333)وجدة املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)2154.

541I

استشارات بشير

رياض بينحاس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

استشارات بشير

حي الشرف عملية الهدى العمارة 4 

الشقة 4 الدور 1 ، 43333، مراكش 

املغرب

رياض بينحاس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الشرف 

رقم 135 رقم 6 مراكش - 43333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

135811

 12 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 مارس)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

رياض) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بينحاس.

دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة.

الشرف) (: املقر االجتماعي) عن3ان 
 43333 (- مراكش) (6 رقم) (135 رقم)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد احمد امه3):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

)السيد احمد امه3):)1333)بقيمة)

133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد احمد امه3 عن3ا ه)ا))دوار)

واحة) (391 (/ والد الشع3ف بل3ك ب)

 43333 ال3يدان) إبراهيم  سيدي 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد احمد امه3 عن3ا ه)ا))دوار)

واحة) (391 (/ والد الشع3ف بل3ك ب)

 43333 ال3يدان) إبراهيم  سيدي 

مراكش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

مارس) (22 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)3512.

542I

SOMATM

SOMATM S.A
إعالن متعدد القرارات

SOMATM

 BUREAU(N° 5 PLATEFORME(N°

 2 LOT 140, ZONE(FRANCHE

 LOGISTIQUE - PORT(TANGER

 MED, ZONE(FRANCHE(DE

 KSAR(AL(MAJAZ, OUED(R’MEL

، 90090، TANGER(MAROC

SOMATM S.A »شركة  املساهمة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: املكتب 
رقم 5، املنصة رقم 2 التقسيمة 

143، املنطقة الحرة الل3جستية، 

ميناء طنجة املت3سط، املنطقة 

الحرة قصر املجاز واد الرمل - 

93393 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.81445

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2323 35)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
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على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
العام) الجمع  مداوالت  اثر  مايلي:)
بتاريخ) استثنائيا  املنعقد  العادي 
وفاة) استنتاج  تم  (،35/39/2323
السيد) عض3 مجلس إدارة الشركة،)

رزق هللا رياض سحي3ن.
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
العام) الجمع  مداوالت  بعد  مايلي:)
بتاريخ) استثنائيا  املنعقد  العادي 
تمت املصادقة على) (،35/39/2323
مجلس) داخل  جديد  عض3  تعيين 
املغربية) الشركة  وهي  الشركة  إدارة 
و) »ص3ماجيك«،) املد ية) للهندسة 
ذلك للفترة املتبقية من والية السيد)

رزق هللا رياض سحي3ن.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
لم يتغير أي بند.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)242772.
543I

SYNERG

LHOUATE 2.0
إعالن متعدد القرارات

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
LHOUATE 2.0  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
الدار  وعن3ان مقرها االجتماعي: )

البيضاء 9 تجزئة زهر 3، الطابق 
السفلي، ليساسفة - 23193 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.425313

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2323 13) 3 بر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:))الذي ينص على مايلي:
الدار) ( (: من) الشركة  مقر   قل 

البيضاء)–)))إقامة ال3فاء)1)رقم)26،)
الى) مارس،) (2 شارع) زوقة بروكسيل،)
البيضاء) الدار  (o(العن3ان التالي
السفلي،) الطابق  (،3 زهر) تجزئة  (9

ليساسفة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
في) 4))مقر الشركة)) مع تغيير الفصل)
ق3ا ين) وتحيين  ( األسا�شي) القا 3ن 
الشركة) مقر  لنقل  اعتبارا  الشركة،)
املذك3ر أعاله مع الت3ضيح،)للضرورة،)
ان اعتماد الق3ا ين الجديدة ال يؤدي)

الى خلق شخص معن3ي جديد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي ينص) (:4 الفصل) ( بند رقم)
)مقر) (4 مع تغيير الفصل) على مايلي:)

الشركة))في القا 3ن األسا�شي
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781659.

544I

zakaria(gestion(snc 

OMILYAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

zakaria(gestion(snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset(n ، 15000، khemisset
maroc

OMILYAS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
ابن سينا شقة 11 اكدال الرباط - 

13393  الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
152635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OMILYAS
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متن3عة ومتاجرة تأجير))معدات).
59)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
(- اكدال الرباط) (11 ابن سينا شقة)

13393))الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) سميرة  جمي  السيدة 
 15333 ( بامليل3دي) تجزئة  (671

الخميسات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) سميرة  جمي  السيدة 
 15333 ( بامليل3دي) تجزئة  (671

الخميسات املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)5813.
545I

FLASH ECONOMIE

AKUORBAM
إعالن متعدد القرارات

أك3ربام
شركة مد ية عقارية

رأسمالها   233.333 درهم
 مقرها اإلجتماعي:22 مكرر ز قة بني 

عمارالفيليت
 الدار البيضاء

شركة محدودة املسؤولية   
 13 بتاريخ) م3ثق  عقد  بمقت�شى 
 FIRST شركة) باعت  (2323  3 بر)
 2333 حصصها) جميع  (INVEST
حصة التي تملكها في شركة أك3ربام)
رأسمالها) عقارية  مد ية  شركة 

233.333

)درهم مقرها االجتماعي)22)مكرر)

ز قة بني عمار الفيليت الدار البيضاء)

لفائدة السيد عبد االاله بنمنص3ر)

546I

مكتب االستشارات واملحاسبة

ديالب

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

مكتب االستشارات واملحاسبة

6, شارع القدس, تابريكت ، 11333، 

سال املغرب

ديالب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع لال 

أسماء, عمارة 5, الشقة 8, تجزئة 

حجية. - 11333 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2323 يناير) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ديالب.

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختبرتق3يم وصناعة األسنان.

:)شارع لال) عن3ان املقر االجتماعي)

تجزئة) (,8 الشقة) (,5 عمارة) أسماء,)

حجية.)-)11333)سال املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13538

 1.333 ( (: محمد) العربي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) محمد  العربي  السيد 

سال)11333)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) محمد  العربي  السيد 

سال)11333)سال املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2323)تحت رقم)-.

547I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

SOCIETE GOUFARI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

  SOCIETE GOUFARI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الرقم 1 

باوك �شي حي بخشان اغرود  اكادير 

83333  اكادير املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41843

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تح3يل)) ( تم) (2321 ماي) (31 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»الرقم)1)باوك �شي حي بخشان اغرود))

إلى) املغرب«) اكادير  ( (83333 اكادير)

الطابق االول عمارة) (33 »شقة رقم)

رياض) حي  اكادير  حدائق  اقامة  (13

اكادير)) ( (83333 اكادير) ( السالم)

املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2321)تحت رقم)133333.
548I

global(compta(et(conseils

IBRAHIMI MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

global(compta(et(conseils
13,شارع ابن ت3مرت الطابق الثاني ، 

93333، طنجة املغرب
IBRAHIMI MARBRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

مسنا ة رقم صندوق البريدي   9699 
مسنا ة - 93333 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42313
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 ماي) (36 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 IBRAHIMI ال3حيد) الشريك  ذات 
 13.333 رأسمالها) مبلغ  ( (MARBRE
اإلجتماعي حي) درهم وعن3ان مقرها 
مسنا ة رقم صندوق البريدي)))9699 
املغرب) طنجة  (93333 (- مسنا ة)

 تيجة ل):)ت3قف النشاط.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مسنا ة رقم صندوق البريدي)))9699 

مسنا ة)-)93333)طنجة املغرب.)
و عين:

ابراهيمي) ( السيد)ة))عبد السميع)
 93333 و عن3ا ه)ا))شراقة ب3خالف)

طنجة املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
العق3د) تبليغ  محل  و   املخابرة 

و ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243133.
549I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

SOCIETE SLIWA
إعالن متعدد القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األول تط3ان ، 93333، تط3ان 

املغرب
SOCIETE SLIWA  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: شارع أبي 
رقراق عين الخباز الخني3رس رقم 

78  - 93333 تط3ان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.29283

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (25 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسيرين جدد
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الهدف االجتماعي)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الت3قيع
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
الحامل) ايذر  فؤاد  السيد  تعيين 
عدد) ال3طنية  التعريف  لبطاقة 
سل3ى) اللة  السيدة  و  (NR819949
التعريف) لبطاقة  الحالة  الشلح 
مسيرين) (N339444 عدد) ال3طنية 
عبد) املسير  مع  محددة  غير  ملدة 

الرحيم السك3ري
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) االجتماعي  النشاط  تغيير 
(، بالجملة) املنزلية  السلع  بيع  من 
استيراد جميع أ 3اع األجهزة واآلالت)
جميع) استيراد  األجهزة،) املنزلية 
أ 3اع األجهزة واآلالت املنزلية أجهزة)
أ 3اع) جميع  الكمبي3تر،تصدير 
منتجات زي3ت مستحضرات التجميل)
مست3رد،) قل) تاجر  إلى  الطبيعية 
البضائع للحساب الخاص،)املراسلة.

على) ينص  الذي  (:9 رقم) بند 

تلتزم الشركة بشكل صحيح،) مايلي:)

لجميع األعمال املتعلقة بها،)بالت3قيع)

السيد) للمدير  البسيط  املشترك 

عبد الرحيم سك3ري وأحد املديرين)

املشاركين.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بتط3ان)

2321)تحت رقم)1339.

553I

ATLAS  ACCOUNTING

SOTRA-FLUIDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ATLAS  ACCOUNTING

ش 8، ط1، م س 11، إقامة 

املستقبل، سيدي معروف، الدار 

البيضاء٠ ، 23273، الدار البيضاء 

املغرب

SOTRA-FLUIDE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

الحرية ، الطابق الثالث ، شقة 5 ، 

23123 الدار البيضاء الدار البيضاء 

23123 الدار البيضاء الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOTRA-FLUIDE
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غرض الشركة بإيجاز):)-)التكييف)
والته3ية والتدفئة املركزية والسباكة)
الحرائق) من  والحماية  الصحية 
وغيرها) السباحة  حمامات  ومعالجة 

من األعمال املتعلقة باملبنى.
-)تس3يق جميع م3اد البناء.

-)االستيراد والتصدير.
13)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
(، (5 شقة) (، الطابق الثالث) (، الحرية)
23123)الدار البيضاء)الدار البيضاء)
23123)الدار البيضاء)الدار البيضاء.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد العمراوي محمد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد العمراوي محمد عن3ا ه)ا))
حي األمل رقم)49)تيط مليل البيضاء)
29642)الدار البيضاء)الدار البيضاء.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد العمراوي محمد عن3ا ه)ا))
حي األمل رقم)49)تيط مليل البيضاء)
29642)الدار البيضاء)الدار البيضاء

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)-.
551I

NOUSSAH CONSULTING

صيدلية جوهرة النخيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

صيدلية ج3هرة النخيل شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي إقامة 

النخيل املجم3عة 1 العمارة 7 الرقم 

5 الراحة 1 الدار البيضاء - 223333 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

498893

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

صيدلية ج3هرة النخيل.

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

7)الرقم) 1)العمارة) النخيل املجم3عة)

5)الراحة)1)الدار البيضاء)-)223333 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.365.333)درهم،)مقسم كالتالي:

 13.653 ( (: بن3ر) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

 111 السيد حمزة بن3ر عن3ا ه)ا))

 23333   1 ز قة طه حسين الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

 111 السيد حمزة بن3ر عن3ا ه)ا))

 23333   1 ز قة طه حسين الطابق)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2321)تحت رقم)774298.

552I

CANOCAF SARL

ADMINOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت3سيع نشاط الشركة)

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي ز قة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 33 
 NADOR ،62333 ،الناظ3ر

MAROC
ADMINOX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها االجتماعي حي املسيرة 
, شارع 114 رقم 13 الطابق االول 
, اوالد ابراهيم  - 62333 الناظ3ر 

املغرب.
ت3سيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16389

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 أبريل) (33 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
تجهيزات) (/2 الفالحية) امل3اد  (/1

رياضية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)39)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1221.
553I

ficogedek(sarl(au

 MOUNA OUDRHIRI
HOLDING AGRICOLE SARL.

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 MOUNA OUDRHIRI HOLDING
AGRICOLE SARL.AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 33 
مكرر ز قة 8 حي االمان مكناس - 

53333 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53491

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MOUNA OUDRHIRI HOLDING

.AGRICOLE SARL.AU

غرض الشركة بإيجاز):)الفالحة

بيع االسمدة والبذور بالتقسيط.

 33 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)

(- مكناس) االمان  حي  (8 ز قة) مكرر 

53333)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ودغيري) م3 ة  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ودغيري  م3 ة  السيدة 

م3الي) شارع  (33 شقة) (31 عمارة)

ي3سف م ج)).)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ودغيري  م3 ة  السيدة 

م3الي) شارع  (33 شقة) (31 عمارة)

ي3سف م ج))53353)مكناس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2838.

554I
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L’UNIVERS DU LUMINAIRE

L›UNIVERS DU LUMINAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

L’UNIVERS DU LUMINAIRE

إقامة  األزرقة، 117 شارع إبن منير، 

الطابق 1،الشقة رقم 2،معاريف ، 

23333، الدارالبيضاء املغرب

 L’UNIVERS DU LUMINAIRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي إقامة  

األزرقة، 117 شارع إبن منير، 

الطابق 1،الشقة رقم 2،معاريف - 

23333 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.L’UNIVERS DU LUMINAIRE

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أ 3اع السلع والسلع) وتصدير جميع 

االستهالكية واملعدات وفقا لأل ظمة)

املعم3ل بها في املغرب)؛

وسمسرة) وتجارة  وبيع  شراء)

جميع) وت3زيع  وتس3يق  وتمثيل 

األشياء)واملنتجات وامل3اد والسلع)؛

أو) والبيع  الشراء) عمليات  جميع 

التجارة ال3طنية والدولية واالستيراد)

والتصدير والت3زيع لجميع املنتجات)

والسلع غير املحظ3رة)؛

وتطبيق) الكتروني  م3قع  تط3ير 

ج3ال

تشغيل م3اقع التجارة اإللكترو ية)

(، اإل تر ت) م3اقع  وتشغيل  )نشر 

،)نشر) مبيعات التجزئة عبر اإل تر ت)

املحت3ى اإللكتروني)،)...)).

 صائح التداول والت3زيع)؛)وجميع)
عن) الناتجة  الصلة  ذات  الخدمات 

ذلك
املشاركة)،)املباشرة أو غير املباشرة)
األعمال) أو  العمليات  جميع  في  (،
التجارية أو الشركات التي قد تتعلق)
املذك3رة) باألنشطة  خاص  بشكل 

أعاله)؛
العمليات) جميع  (، عام) وبشكل 
واملالية) والتجارية  الصناعية 
التي قد تتعلق) (، واملنق3لة والعقارية)
بهدف) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
مشابه أو مرتبط) الشركة وأي �شيء)

قد يعزز ت3سيعه أو تط3يره..
إقامة)) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
األزرقة،)117)شارع إبن منير،)الطابق)
 23333 (- 2،معاريف) 1،الشقة رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد غالب):))333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد ي3سف غالب):))333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد مهدي غالب):))333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
السيدة))وفاء)بالمين):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) غالب  محمد  السيد 
رقم) فيال  بارك  سنطرال  تجزئة 
 23333 الن3اصر) ب3سك3رة  (12

الدارالبيضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) غالب  ي3سف  السيد 
فيال) ايل233) تاون  كرين  كازا 
 23333 الن3اصر) ب3سك3رة  ( (15

الدارالبيضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) غالب  مهدي  السيد 
الدين،) تاج  الجياللي،) ابن  ز قة  (67
 23333 ،املعاريف) (26 ،شقة) (6 ط)

الدارالبيضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) بالمين  وفاء) ( السيدة)
ب3سك3رة) (12 رقم) بارك  سنطرال 

الدارالبيضاء) (23333 الن3اصر)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) غالب  محمد  السيد 

رقم) فيال  بارك  سنطرال  تجزئة 

 23333 الن3اصر) ب3سك3رة  (12

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 34 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781253.

555I

ABA GESTION SARLAU

 NOUR JAD OPTICAL«

«N.J.O
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 NOUR(JAD(OPTICAL »N.J.O«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي محل 

بالطابق األر�شي قطعة 133 تجزئة 

هبة طريق مكناس - 33333 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOUR JAD OPTICAL »N.J.O«

استيراد) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

وتصدير النظارات.

محل) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
تجزئة) (133 األر�شي قطعة) بالطابق 
فاس) (33333 (- مكناس) طريق  هبة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (253 ( (: ( السيد عمر  دير)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 253 ( (: ( السيد  3ر الدين ج3اد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
 593 )عن3ا ه)ا)) السيد عمر  دير)
 33333 ( تغات تغات) (2 تجزئة تغات)

فاس املغرب.
السيد  3ر الدين ج3اد))عن3ا ه)ا))
فاس) (33333 تغات) (2 ا املنتزه) (163

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
 593 )عن3ا ه)ا)) السيد عمر  دير)
 33333 ( تغات تغات) (2 تجزئة تغات)

فاس املغرب
السيد  3ر الدين ج3اد))عن3ا ه)ا))
فاس) (33333 تغات) (2 ا املنتزه) (163

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2829.
556I

BEN.COMPTA

 SOM WOOL IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

BEN.COMPTA
شارع الدرف3في عمارة اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني رقم 17 
OUJDA MAROC ،63333 ، وجدة
 SOM WOOL IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد



13541 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 133 شارع 

الدرف3في - 63333 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القا 3ن) (2323 فبراير) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 SOM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.WOOL IMPORT EXPORT

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتقسيط لبيع االت3اب)

التصدير واالستيراد.

عن3ان املقر االجتماعي):)133)شارع)

الدرف3في)-)63333)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيدة فاطمة بندودة)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة فاطمة بندودة عن3ا ه)ا))

حي املحمدي تجزئة ال3حدة ز قة على)

63333)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيدة فاطمة بندودة عن3ا ه)ا))

حي املحمدي تجزئة ال3حدة ز قة على)

63333)وجدة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)2177.

557I

bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

 WATER SAVE IRRIGATION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 bouaidoun(hassan(Fiduciaire
comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،
53100، AZROU(MAROC

 WATER SAVE IRRIGATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 DOUAR وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 ABBAD- AIN(CHEGGAG-

( - PROVINCE DE SEFROU
31333 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3345

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 WATER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SAVE IRRIGATION SARL
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع) (, الفالحية) املبيدات  و  املعدات 

االالت الفالحية و التجارة متن3عة.
 DOUAR(:(عن3ان املقر االجتماعي
 ABBAD- AIN CHEGGAG-

  - PROVINCE DE SEFROU
31333)صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 MEZOUAR REDOUAN(السيد
درهم) (133 بقيمة) حصة  (:  533

للحصة).
  LAHMAMSI AMAL : السيدة)
533)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

 MEZOUAR REDOUAN(السيد
 BLOC 138 N° 57 CITE عن3ا ه)ا))
اكادير) (CHARAF AGADIR 83333

املغرب.
 LAHMAMSI AMAL السيدة)
 BLOC B N° 113 HAY EL((عن3ا ه)ا
 MASSIRA  AIT MELLOUL 86333

ايت مل3ل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
 MEZOUAR REDOUAN(السيد
 BLOC 138 N° 57 CITE عن3ا ه)ا))
اكادير) (CHARAF AGADIR 83333

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2321)تحت رقم)398.
558I

fiduciaire(jannadi

 SOCIÉTÉ DES TRAVAUX
DIVERS ET ENTRETIEN

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك ال3حيد

حل شركة

fiduciaire(jannadi
 imm 5 apt 36 rue(abou(ali(ben
 rahhal(ville(nouvelle ، 50000،

meknes maroc
 SOCIÉTÉ DES TRAVAUX DIVERS

ET ENTRETIEN  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)
 N°6, وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 LOTISSEMENT BELLE VUE

 ROUT(AGOURAI(AL(ISMAILIA,
 MEKNES - 50000 MEKNES

.MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 32 
مارس 2318.

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2318 38) 3 بر) املؤرخ في)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIÉTÉ ال3حيد) الشريك  ذات 
 DES TRAVAUX DIVERS ET

رأسمالها) مبلغ  ( ( (ENTRETIEN

مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333

 N°6,( LOTISSEMENT اإلجتماعي)

 BELLE VUE ROUT AGOURAI

 AL( ISMAILIA,(MEKNES( -(50000

 PAS (: MEKNES MAROC) تيجة ل)

.D’ACTIVITE

 N°6, ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 LOTISSEMENT BELLE VUE

 ROUT( AGOURAI( AL( ISMAILIA,

 MEKNES - 53333 MEKNES

 .MAROC

و عين:

  RACHIDA السيد)ة))

 78DB EL و عن3ا ه)ا)) (RAZZOUK

 BAKKAL EL KASBAH MEKNES

 53333 MEKNES MAROC

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

12) 3 بر) بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2318)تحت رقم)4979.

559I

TOP LEADERS SARL

KEGAB CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TOP LEADERS SARL

 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 3ème(ETAGE(N°9 ، 90000،

TANGER maroc

KEGAB CAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 74 مجمع 

دياري مجم3عة 17  عمارة 74 محل 

4 الطابق األر�شي اكز اية  - 93333 

طنجة املغرب



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13542

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117331

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 KEGAB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CAR SARL

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عن3ان املقر االجتماعي):)74)مجمع)

74)محل) )عمارة) (17 دياري مجم3عة)

 93333 (- ( الطابق األر�شي اكز اية) (4

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 633 ( (: فؤاد) القجيري  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 433 ( (: السيد خشخاش محمد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) فؤاد  القجيري  السيد 

مدشر بريش قيادة أق3اس بريش حد)

الغربية)93355)اصيلة املغرب.

السيد خشخاش محمد عن3ا ه)ا))

طنجة) (93333 ( بحرين) املرس  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) القجيري  فؤاد  السيد 

مدشر بريش قيادة أق3اس بريش حد)

الغربية)93355)أصيلة))املغرب

السيد خشخاش أشرف عن3ا ه)ا))

 93333  3 حي املرس اشناد الشطر)

طنجة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5457.
563I

AGIL CONSEIL

INTERPHONTIQ SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE(II ,1ER(ETAGE

,APPT(N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 INTERPHONTIQ SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم 28 
س3ق دار العسكري طريق تارغة 
مراكش - 43333 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.57933
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
2321)تقرر حل) 28)فبراير) املؤرخ في)
INTERPHONTIQ SERVICE)شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
ال3حيد مبلغ رأسمالها)43.333)درهم)
 28 رقم) اإلجتماعي  مقرها  وعن3ان 
تارغة) طريق  العسكري  دار  س3ق 
املغرب) مراكش  (43333 (- مراكش)

 تيجة لعدم تحقيق غرض الشركة.
و عين:

و) حاجبي  ( فؤاد) السيد)ة))
 39 5)رقم) عن3ا ه)ا))الزيت3ن الجديد)
43333)مراكش املغرب) جليز مراكش)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 28 وفي رقم) (2321 فبراير) (28 بتاريخ)
تارغة) طريق  العسكري  دار  س3ق 

مراكش)-)43333)مراكش املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)122855.
561I

MARCHICA CONSEIL

 ABDELLAHMED RENT A
CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع ط3كي3، الطابق 1، شقة 

1، الناظ3ر. ، 62333، الناظ3ر 
املغرب

  ABDELLAHMED RENT A CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املسيرة رقم 212 الناظ3ر  - 62333 
الناظ3ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21967

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ABDELLAHMED RENT A CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 62333 (- ( الناظ3ر) (212 املسيرة رقم)

الناظ3ر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: ( تن3تي) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 ( (: ( الدبالي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ( السيد عبد هللا تن3تي)
دار الكبداني املركز الدري3ش)62732 

الناظ3ر املغرب.
عن3ا ه)ا)))) ( الدبالي) السيد محمد 

الناظ3ر) سل3ان  (32 الكشاظية) حي 

62232)الدري3ش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)))) ( السيد عبد هللا تن3تي)

الناظ3ر) سل3ان  (32 الكشاظية) حي 

62732)الناظ3ر املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)19)أبريل)

2321)تحت رقم)784.

562I

BOOK FISCAL

GLOBAL CHEMISTRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

BOOK FISCAL

 rue Abdelkader Mouftakar ,45

 ex(Clémenceau, 2°ét. appt. 4 ،

20250، Casablanca(Maroc

GLOBAL CHEMISTRY  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 45 ز قة 

عبد القادر مفتكر الطابق 2 الشقة 

4 الدار البيضاء - 23999 الدار 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

498699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GLOBAL CHEMISTRY



13543 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

غرض الشركة بإيجاز):)ا تاج وبيع)
دها ات البناء)والديك3ر بالجملة

تصنيع وبيع الدها ات بأ 3اعها.
املباني) دها ات  وت3زيع  تصنيع 
والصباغات) السيارات  هياكل  و 

الصناعية).
جميع) وشراء) وبيع  ( تصنيع) (

املنتجات الصناعية والكيميائية).
امل3اد) لجميع  ومصدر  مست3رد  (

الكيميائية.
ز قة) (45 (: عن3ان املقر االجتماعي)
عبد القادر مفتكر الطابق)2)الشقة)4 
الدار البيضاء)-)23999)الدار البيضاء)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: السيد عبد هللا املحاوي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد عبد هللا املحاوي عن3ا ه)ا))
الشاطئ) رحال  سيدي  الشرف  حي 

26175)برشيد املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا املحاوي عن3ا ه)ا))
الشاطئ) رحال  سيدي  الشرف  حي 

26175)برشيد املغرب)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2321)تحت رقم)13812.
563I

al(amane(negoce(sarl

 STE ATELIER MECANIQUE
 AL QUABAL «AMAQ« SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تغيير تسمية الشركة

al(amane(negoce(sarl
 bureau(n(4 residence(al(manar

 4 angle(rue(cadi(ayyad(et
 mouritanya(guelize(marrakech ،

40000، Marrakech(Maroc

 STE ATELIER MECANIQUE AL

 QUABAL »AMAQ« SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها االجتماعي 

 ZONE INDUSTRIELLE

 HARBIL BATIMENT A KM

 10 MARRAKECH - 40000

.MARRAKECH MAROC

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7213

 بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)31)ي3 ي3)2321)تم تغيير)

 STE ATELIER«(تسمية الشركة من

 MECANIQUE AL QUABAL

 STE«(إلى(»»AMAQ« SARL AU

 ATELIER MECANIQUE AL

. »QUANTARA SARL AU

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125332.

564I

SOMANEX

FAST SPACE NORTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOMANEX

3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 

رحال املسكيني ، 23143، الدار 

البيضاء املغرب

FAST SPACE NORTH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 23333 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 FAST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SPACE NORTH

تسيير.) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وكاالت تسهيالت) و اقتناء) بيع و كراء)

الدفع.

ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)

 23333 - 5 3)الشقة) الحرية الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ي3نس از 3د):))9.999)حصة)

بقيمة)13)درهم للحصة).

حصة) (1 ( (: السيد ج3اد الصقلي)

بقيمة)13)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

 18 السيد ي3نس از 3د عن3ا ه)ا))

33)حي) الشقة) (3 ز قة م3ليير الطابق)

راسين)23333)الدار البيضاء)املغرب.

عن3ا ه)ا)) الصقلي  ج3اد  السيد 

املدينة) (119 فيال) سيتي  ك3لف 

الدار) (23333 ب3سك3رة) الخضراء)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

 18 السيد ي3نس از 3د عن3ا ه)ا))

33)حي) الشقة) (3 ز قة م3ليير الطابق)

راسين)23333)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782414.

565I

مكتب املحاسبة

 BAYERN
SPRACHZENTRUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش عمارة أجع3ن  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92153، القصر الكبير املغرب

 BAYERN SPRACHZENTRUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي أكاسياس 
شارع و اقامة اكاسياس ب 1 الطابق 
1 رقم 11 طنجة  - 92333 طنجة  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.113983

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (21 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
  BAYERN SPRACHZENTRUM
درهم) (133.333 رأسمالها) مبلغ 
أكاسياس) اإلجتماعي  وعن3ان مقرها 
شارع و اقامة اكاسياس ب)1)الطابق)
طنجة)) (92333 (- ( طنجة) (11 رقم) (1

املغرب  تيجة ل):)حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب أكاسياس)
شارع و اقامة اكاسياس ب)1)الطابق)
طنجة) (92333 (- ( طنجة) (11 رقم) (1

املغرب.)
و عين:

و) ( بلحاج) ( أمين) سعد  السيد)ة))
دار) شعشاع  قصر  (49 عن3ا ه)ا))
مكناس) (53333 ( مكناس) الكبيرة 

املغرب))كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5434.

566I



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13544

LEADER FINANCE

MARRAKECH DETERGENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE  N° 2 IMM 523 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF(،

40000،(MARRAKECH(MAROC

 MARRAKECH DETERGENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي املجال)

ب) البناية  (13 كم) حربيل  الصناعي 

مراكش)-)43333)مراكش املغرب

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)

رقم التقييد في السجل التجاري):)

115979

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARRAKECH DETERGENT

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصاب3ن

بيع بالجملة امل3اد الكيميائية)

صناعة امل3اد الكيميائية.

املجال) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

ب) البناية  (13 كم) حربيل  الصناعي 

مراكش)-)43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ب3حاجة أمين):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 933 ( (: ( السيدة ب3حاجة ياسمين)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) أمين  ب3حاجة  السيد 

 988 دوار والد شع3ف بل3ك ب رقم)

واحة سيدي ابراهيم ال3يدان مراكش))

43333)مراكش املغرب.

ياسمين)) ب3حاجة  السيدة 

م3 تريال) (H2Y1B5 كندا) عن3ا ه)ا))

كندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

ياسمين)) ب3حاجة  السيدة 

م3 تريال) (H2Y1B5 كندا) عن3ا ه)ا))

كندا

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125327.

567I

SOMANEX

FAST SPACE SOUTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOMANEX

3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 

رحال املسكيني ، 23143، الدار 

البيضاء املغرب

FAST SPACE SOUTH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 23333 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 FAST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SPACE SOUTH

تسيير.) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
كراء)و اقتناء)وكاالت تسهيالت الدفع.
ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)
 23333 - 5 3)الشقة) الحرية الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ي3نس از 3د):))9.999)حصة)

بقيمة)13)درهم للحصة).
حصة) (1 ( (: السيد ج3اد الصقلي)

بقيمة)13)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
 18 السيد ي3نس از 3د عن3ا ه)ا))
33)حي) الشقة) (3 ز قة م3ليير الطابق)
راسين)23333)الدار البيضاء))املغرب.
عن3ا ه)ا)) الصقلي  ج3اد  السيد 
املدينة) (119 فيال) سيتي  ك3لف 
الدار) (23333 ب3سك3رة) الخضراء)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
 18 السيد ي3نس از 3د عن3ا ه)ا))
33)حي) الشقة) (3 ز قة م3ليير الطابق)
راسين)23333)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782416.
568I

FIDUCIAIRE BAMMOU

HK MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
HK MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
االستقالل و شارع املر�شى اقامة ال 

برال مكتب 8 - 14333 القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 HK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAROC
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مست3رد)
و) املختلفة  االشغال  في  مقاولة 

البناء
بيع م3اد البناء)بالتقسيط.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
شارع االستقالل و شارع املر�شى اقامة)
القنيطرة) (14333  -  8 ال برال مكتب)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( السيد هشام القرق3ري):)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد هشام القرق3ري عن3ا ه)ا))
الرامي) بئر  (43 ز قة) (484 بقعة)

الشرقية))14333)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد هشام القرق3ري عن3ا ه)ا))
الرامي) بئر  (43 ز قة) (484 بقعة)

الشرقية))14333)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)31)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)82773.
569I
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SOMANEX

FAST SPACE CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOMANEX
3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني ، 23143، الدار 

البيضاء املغرب
FAST SPACE CENTER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 23333 
الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 FAST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SPACE CENTER
تسيير.) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
كراء)و اقتناء)وكاالت تسهيالت الدفع.
ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)
 23333 - 5 3)الشقة) الحرية الطابق)

الدار البيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ي3نس از 3د):))9.999)حصة)

بقيمة)13)درهم للحصة).
حصة) (1 ( (: السيد ج3اد الصقلي)

بقيمة)13)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
 18 السيد ي3نس از 3د عن3ا ه)ا))
33)حي) الشقة) (3 ز قة م3ليير الطابق)
راسين)23333)الدار البيضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) الصقلي  ج3اد  السيد 
املدينة) (119 فيال) سيتي  ك3لف 

الدار) (23333 ب3سك3رة) الخضراء)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

 18 السيد ي3نس از 3د عن3ا ه)ا))

33)حي) الشقة) (3 ز قة م3ليير الطابق)

راسين)23333)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782631.

573I

MORAFID CONSEILS

INSAF MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

MORAFID CONSEILS

 N°258 LOT(AYOUR(AZZOUZIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

INSAF MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 

258 تجزئة اي3ر العزوزية 

 Marrakech 40000 مراكش

MARRAKECH املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115945

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 INSAF(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MARRAKECH

:)املساعدة) غرض الشركة بإيجاز)

اشغال) (, املركبات) اصالح  الطرقية,)

مختلفة.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

مراكش) العزوزية  اي3ر  تجزئة  (258

 Marrakech(40000(MARRAKECH

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: الب3يزي  ادية) السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

الب3يزي  ادية عن3ا ه)ا)) السيدة 

محامد) (9 رقم) الزرقت3ني  تجزئة 

مراكش)Marrakech 43333)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

الخالق) عبد  الب3يزي  السيد 

حي السالم ابن) (131 رقم) عن3ا ه)ا))

جرير)43333)ابن جريج املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)184998.

571I

PBC FONCIERE

MEDI FLY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEDI FLY

MEDI FLY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 32 شارع 

البنفسج - سكن الزيت3 ة الدور 

الثاني رقم 21 - 23133 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 MEDI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.FLY

تمثيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شركات الطيران.

 32 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الزيت3 ة) سكن  (- البنفسج) شارع 

الدار) (23133 - 21 الدور الثاني رقم)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد املهدي الجاي):))833)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد  بيل الدراجي):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد ي3نس قرسان)):))73)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) الجاي  املهدي  السيد 

ت3مرت) ابن  طريق  األزهر  سكن  (31
طنجة) (93323  27 رقم) (6 الدور)

املغرب.

السيد  بيل الدراجي عن3ا ه)ا))75 

املحيط) (23 جازوليت) مختار  شارع 

الرباط)13343)الرباط املغرب.

السيد ي3نس قرسان))عن3ا ه)ا))4 

شارع اإلمام األوزعي الدور األول شقة)

البيضاء) الدار  (23333 معاريف) (2

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد املهدي الجاي عن3ا ه)ا))31 
سكن األزهر طريق ابن ت3مرت الدور)

6)رقم)27 93323)طنجة املغرب
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السيد  بيل الدراجي عن3ا ه)ا))75 
املحيط) (23 جازوليت) مختار  شارع 

الرباط)13343)الرباط املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782663.
572I

RGCM

BAYAD ASSURANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
ت3سيع نشاط الشركة)

RGCM
شارع الجيش امللكي53 عمارة 

الشباب الشقة رقم 5 الطابق االول 
املحمدية ، 23833، املحمدية 

املغرب
BAYAD ASSURANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها االجتماعي تجزئة 

ال3فاء رقم 153 الطريق 1 الطابق 
السفلي - 23833 املحمدية املغرب.

ت3سيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12181
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 أبريل) (12 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
•)ال3ساطة النقدية األخرى

•)تح3يل املال
•)التغييرات.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1371.
573I

مكتب الجرودي

 SOCIETE AKAROUM
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب الجرودي
شارع 18  3 بر رقم 24 الناض3ر ، 

62333، الناض3ر املغرب
 SOCIETE AKAROUM

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي غرفة 
التجارة و الصناعة و الخدمات  الحي 
االداري  ز قة القايد احمد الريفي 
ص ب 37 62333 الناض3ر املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : في 

ط3ر اال جاز
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE AKAROUM  :

.CONSTRUCTION
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الزليج بيع م3اد البناء)و كراء)االليات.
غرفة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
التجارة و الصناعة و الخدمات))الحي)
االداري))ز قة القايد احمد الريفي ص)

ب)37 62333)الناض3ر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: مصطفى) اكروم  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد اكروم م3�شى):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
(: مصطفى) اكروم  السيد  (

53.333درهم بقيمة)133)درهم.
(: م3�شى) اكروم  السيد 

53.333درهم بقيمة)133)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد اكروم مصطفى عن3ا ه)ا))
حي اوالد ميم3ن شارع النعمة رقم)37 

الناض3ر)62333)الناض3ر املغرب.
السيد اكروم م3�شى عن3ا ه)ا))حي)

 37 رقم) النعمة  شارع  ميم3ن  اوالد 
الناض3ر)62333)الناض3ر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

السيد اكروم مصطفى عن3ا ه)ا))
حي اوالد ميم3ن شارع النعمة رقم)37 

الناض3ر)62333)الناض3ر املغرب
السيد اكروم م3�شى عن3ا ه)ا))حي)
 37 رقم) النعمة  شارع  ميم3ن  اوالد 

الناض3ر)62333)الناض3ر املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1256.
574I

FIDUCIAIRE OTHMANE

BXL COMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
BXL COMED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 20,21 

املنطقة الصناعية  - 14333 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2323 أكت3بر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 BXL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMED
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
امل3اد) الطبية- قل  الحماية  أقنعة 
محليا) النهائية  واملنتجات  الخام 
املنتجات) وتصدير  ووطنيا-استيراد 
الطبية وشبه الطبية وجميع املعدات)

املتعلقة بهذا النشاط

 20,21 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 14333 (- ( الصناعية) املنطقة 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد صبار جميلة):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد درواش فؤاد):))253)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 253 ( (: صف3ان) درواش  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) جميلة  صبار  السيدة 
53)ز قة محمد غر يط عمارة صف3ان)

شقة)3  14333)القنيطرة املغرب.
السيد درواش فؤاد عن3ا ه)ا))53 
صف3ان) عمارة  غر يط  محمد  ز قة 

شقة)3  14333)القنيطرة املغرب.
السيد درواش صف3ان عن3ا ه)ا))
53)ز قة محمد غر يط عمارة صف3ان)

شقة)3  14333)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد درواش فؤاد عن3ا ه)ا))53 
صف3ان) عمارة  غر يط  محمد  ز قة 

شقة)3  14333)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)2321)تحت رقم)2182.

575I

fidomek

 SOCIETE KATAROB
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
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 SOCIETE KATAROB SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 133 شقة 

3 الطابق االول باب كبيش حي 
الروى ا مكناس مكناس 53333 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53485

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE KATAROB SARL AU
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املتن3عة
التجارة.

عن3ان املقر االجتماعي):)133)شقة)
3)الطابق االول باب كبيش حي الروى)
مكناس) (53333 مكناس) مكناس  ا 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ال3ادود) عبد  خياري  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
ال3ادود) عبد  خياري  السيد 
عن3ا ه)ا))رقم)223)مرجان)1)قطاع)1 

مكناس)53333)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
ال3ادود) عبد  خياري  السيد 
عن3ا ه)ا))رقم)223)مرجان)1)قطاع)1 

مكناس)53333)مكناس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2833.

576I

إئتما ية ال3فاء

BILLAL CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

إئتما ية ال3فاء

شارع عالل الفا�شي الرقم 79 

سطات ، 26333، سطات املغرب

BILLAL CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الرئي�شي حي البكاكشة البروج - 

26253 سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6583

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 BILLAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CASH

غرض الشركة بإيجاز):)-1)تح3يل)

األم3ال.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- البروج) البكاكشة  حي  الرئي�شي 

26253)سطات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: سعيد) املعيزي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) سعيد  املعيزي  السيد 

دوار اوالد بلقاسم اوالد فاؤس الحلة)

البروج)26253)البروج املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) سعيد  املعيزي  السيد 

دوار اوالد بلقاسم اوالد فاؤس الحلة)

البروج)26253)البروج املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2321)تحت رقم)278/2321.

577I

global(compta(et(conseils

STATION ACCESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

global(compta(et(conseils

13,شارع ابن ت3مرت الطابق الثاني ، 

93333، طنجة املغرب

STATION ACCESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

فاطمة الزهراء 24 رقم 41  - 93333 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STATION ACCESS

ملحطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لبيع ال3ق3د.

ااسيارات) وتزييت  غسل  محطة 

وإصالح اإلطارات.

•)مقهى و مطعم)،)ملعب)،)مجزرة)

،)محل بقالة)

العمليات) جميع  أعم  وبشكل 

التجارية واملنق3لة والعقارية واملالية)

والصناعية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
فاطمة الزهراء)24)رقم)41  - 93333 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 125 ( (: العليتي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيدة هند العليتي):))253)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 125 ( (: العليتي) فردوس  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 125 ( (: العليتي) السيدة حده3م 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 125 ( (: العليتي) ياسمين  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 253 ( (: العليتي) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) العليتي  محمد  السيد 
  37 رقم) (24 الزهراء) فاطمة  شارع 

93333)طنجة املغرب.

عن3ا ه)ا)) العليتي  هند  السيدة 
  37 رقم) (24 الزهراء) فاطمة  شارع 

93333)طنجة املغرب.

السيدة فردوس العليتي عن3ا ه)ا))
  37 رقم) (24 الزهراء) فاطمة  شارع 

93333)طنجة املغرب.

السيدة حده3م العليتي عن3ا ه)ا))
 37 رقم) (24 الزهراء) فاطمة  شارع 

93333)طنجة املغرب.

السيدة ياسمين العليتي عن3ا ه)ا))
 37 رقم) (24 الزهراء) فاطمة  شارع 

93333)طنجة املغرب.
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عن3ا ه)ا)) العليتي  ياسين  السيد 
 37 رقم) (24 الزهراء) فاطمة  شارع 

93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) العليتي  محمد  السيد 
  37 رقم) (24 الزهراء) فاطمة  شارع 

93333)طنجة املغرب
عن3ا ه)ا)) العليتي  هند  السيدة 
  37 رقم) (24 الزهراء) فاطمة  شارع 

93333)طنجة املغرب
السيدة حده3م العليتي عن3ا ه)ا))
  37 رقم) (24 الزهراء) فاطمة  شارع 

93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5452.

578I

SOMANEX

FAST INVEST SOUTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOMANEX
3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني ، 23143، الدار 

البيضاء املغرب
FAST INVEST SOUTH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 23333 
الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 FAST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INVEST SOUTH

تسيير.) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
كراء)و اقتناء)وكاالت تسهيالت الدفع).
ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)
 23333 - 5 3)الشقة) الحرية الطابق)

الدار البيضاء))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ي3نس از 3د):))9.999)حصة)

بقيمة)13)درهم للحصة).
حصة) (1 ( (: السيد ج3اد الصقلي)

بقيمة)13)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
 18 السيد ي3نس از 3د عن3ا ه)ا))
33)حي) الشقة) (3 ز قة م3ليير الطابق)

راسين)23333)الدار البضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) الصقلي  ج3اد  السيد 
املدينة) (119 فيال) سيتي  ك3لف 
الدار) (23333 ب3سك3رة) الخضراء)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
 18 السيد ي3نس از 3د عن3ا ه)ا))
33)حي) الشقة) (3 ز قة م3ليير الطابق)
راسين)23333)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782598.
579I

STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD SARL

CENTRALE TALHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD
SARL

 N° 14 RUE(OKBA(BNOU
 NAFIAA(APP 01 ERRICH ،
52400، ERRICH(MAROC

CENTRALE TALHA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 31 

ز قة ت3دغا تفروين الريش - 52433 

الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CENTRALE TALHA

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PHARMACIEN
 31 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)
 52433 (- ز قة ت3دغا تفروين الريش)

الريش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)سنة)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ايمان) طلحة  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ايمان  طلحة  السيدة 

البلدي) املسبح  ز قة  تقشمرين  حي 
رقم)28)زاوية الشيخ)23733)بني مالل)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ايمان  طلحة  السيدة 

البلدي) املسبح  ز قة  تقشمرين  حي 
رقم)28)زاوية الشيخ)23733)بني مالل)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2321)تحت رقم)376.

583I

CLAIR FINANCE COMPTA

CALORIE CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

CLAIR FINANCE COMPTA

ز قة 147 رقم 16 طابق 2 شارع واد 

سب3 االلفة ، 23243، الدار البيضاء 

املغرب

CALORIE CONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقط3ني طابق 2 شقة 6  - 

23333 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

499391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CALORIE CONCEPT

((((((: بإيجاز) الشركة  غرض 

 CABINET DE NUTRITION ET

.DIETETIQUE NEGOCIANT

46)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)

الزرقط3ني طابق)2)شقة)6  - 23333 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

133)حصة) ( (: السيدة كنزة برادة)

بقيمة)1.333)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

 6 عن3ا ه)ا)) برادة  كنزة  السيدة 
 2 فيل) فرانس  بريجن3ن  دوم  ز قة 

23453)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
 6 عن3ا ه)ا)) برادة  كنزة  السيدة 
 2 فيل) فرانس  بريجن3ن  دوم  ز قة 

23453)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2321)تحت رقم)-.

581I

IMPRIM MARKET

IMPRIM MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMPRIM MARKET
 Angle(Bd(Allal(ben(Abdellah(et
 Bd(Youssef(ben(Tachafine 3ème
 ،étage, n° 31,  Oujda ، 60000

وجدة املغرب
IMPRIM MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 Angle(Bd وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 Allal(ben(Abdellah(et(Bd(Youssef
 ben(Tachafine 3ème(étage, n°
Oujda - 60000  ,31 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37439

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMPRIM MARKET
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب والخارج.

•)الطباعة والخدمات ذات الصلة.
•)الطباعة على جميع امل3اد.

•)كتابة اإلعال ات.
أ 3اع) جميع  على  الكتابة  (•
املنس3جات) (، )ال3رق) ال3سائط)
(، الخشب) (، الزجاج) (، املعادن) (،

املركبات)،)الن3افذ)،)إلخ))؛
الجرافيكي) التصميم  نشاط  (•

بشكل عام.
(، تصميم الشعارات واإلشارات) (•

مضيئة أم ال.
وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء) (•
وبطاقات) وال3ثائق  الحروف  جميع 
العمل وال3رق ذي الرأسية والالفتات)
التجارية) وال3سائط  والشعارات 

األخرى)؛
جميع) وبيع  وتصدير  استيراد  (•

امللحقات واألدوات لألحداث.
والتص3ير) االستنساخ  إجراء) (•

وعمل األوفست.
امل3اد) جميع  وتصدير  استيراد  (•
الخام واملستلزمات الالزمة لنشاطها)

وكذلك التجارة الدولية.
الحص3ل على ومنح واستخدام) (•
والتراخيص) االختراع  براءات  جميع 
والعمليات) التجارية  والعالمات 
تشكل) التي  والنماذج  والتصاميم 
لحساب) الشركة  غرض  من  جزًءا 

الشركة الحصري)؛
•)الشراء)أو البيع أو البيع بالعم3لة)
والتمثيل) والتصدير  االستيراد  أو 
في) عام  بشكل  والتجارة  والشحن 
املصنعة) واألشياء) املنتجات  جميع 
وعلى وجه الخص3ص جميع اآلالت)

الصناعية وقطع الغيار.
العمليات) جميع  (، أعم) وبشكل 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)
بغرض الشركة أو بأي كائنات مماثلة)

أو ذات صلة..
 Angle(Bd(:(عن3ان املقر االجتماعي
 Allal(ben(Abdellah(et(Bd(Youssef
 ben( Tachafine( 3ème( étage,( n°
Oujda(-(60000)),31)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 BOULOUIZ السيد)

Mohammed(:((2.500)حصة بقيمة)

25.000,00)درهم للحصة).

  BENSAID Amine : السيد)

 25.000,00 بقيمة) حصة  (2.533

درهم للحصة).

 ES-SAAD Ounci :  2.533(السيد

درهم) (25.000,00 بقيمة) حصة 

للحصة).

 BKIYAR Adil :  2.533 السيد)

درهم) (25.000,00 بقيمة) حصة 

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

 BOULOUIZ السيد)

 Oujda, عن3ا ه)ا)) (Mohammed

 Hay( El( Qods,( Rue( Tal( Zaatar,

n°12 63333)وجدة املغرب.

 BENSAID Amine السيد)

 Rte( Aouint( Serrak,( Lot عن3ا ه)ا))

Talhaoui,(NR(lot(87(60000)وجدة)

املغرب.

 ES-SAAD Ounci السيد)

Dhar(Lamhalla(Hay(En-((عن3ا ه)ا

Najah(El(Fols(N(28(60000)وجدة)

املغرب.

عن3ا ه)ا)) (BKIYAR Adil السيد)

 EL( Hay( Essakani( ENA,( Sidi

 Slimane Moul Al Kifane  63333

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

 BOULOUIZ السيد)

 Oujda, عن3ا ه)ا)) (Mohammed

 Hay( El( Qods,( Rue( Tal( Zaatar,

n°12 63333)وجدة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)37439.

582I

درعة ارشادات ش.م.م

 EL KHALOUFI AND BIHI
EXPRESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس صندوق بريد 

13 تص3معت شارع محمد الخامس 

صندوق بريد 13 تص3معت، 

45333، ورزازات املغرب

 EL KHALOUFI AND BIHI

EXPRESS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار تكمي 

الجديد ترميكت - 45333 ورزازات 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13311

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 ماي) (24 في) املؤرخ 

 EL شركة ذات املسؤولية املحدودة)

  KHALOUFI AND BIHI EXPRESS

درهم) (133.333 رأسمالها) مبلغ 

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار تكمي)

ورزازات) (45333 (- ترميكت) الجديد 

نشاط) ت3قف  (: ل) املغرب  تيجة 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب دوار تكمي)

ورزازات) (45333 (- ترميكت) الجديد 

املغرب.)

و عين:

الخل3في) ( مصطفى) السيد)ة))

ال3ك3م) ال3اد  فم  دوار  عن3ا ه)ا)) و 

)ة)) كمصفي) املغرب  طاطا  (84172

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب3رزازات))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)375.

583I
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 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

CORIANLUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

15 ز قة جمال الدين األفغاني 
الطابق الرابع شقة رقم 1 وجدة. ، 

63333، وجدة املغرب
CORIANLUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي كراج حي 
السمارة 2 ن 134 ايسلي وجدة - 

63333 وجدة املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31617

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ال3احد) عبد  )ة)) السيد) تف3يت 
من) اجتماعية  حصة  (533 غرابتي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333 أصل)
)ة)) صر الدين))زري3ح بتاريخ)19)ماي)

.2321
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)2156.
584I

AGIL CONSEIL

FABTECHNO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE(II ,1ER(ETAGE

,APPT(N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
FABTECHNO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 197 
ال3حدة 2 الداوديات الطابق األول 

شقرة رقم 3 مراكش - 43333 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

114339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FABTECHNO
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

)وظائف) األملني3م) معدن  من   جارة 

القطع بالليزر)

من) )امل3اد وأجزاء) تاجر مست3رد)

امل3اد املنتجة).
رقم) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الطابق) الداوديات  (2 ال3حدة) (197

 43333 3)مراكش)-) األول شقرة رقم)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 133 ( (: ال3تقي) سل3ى  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد خالد ال3تقي):))933)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ال3تقي  خالد  السيد 

طريق أسفي) (154 تجزئة املسار رقم)

مراكش)43333)مراكش املغرب.

ال3تقي عن3ا ه)ا)) السيدة سل3ى 

طريق أسفي) (154 تجزئة املسار رقم)

مراكش)43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

ال3تقي عن3ا ه)ا)) السيدة سل3ى 

طريق أسفي) (154 تجزئة املسار رقم)

مراكش)43333)مراكش املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)123866.

585I

AGIL CONSEIL

OPLUS SECURITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تغيير تسمية الشركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE(II ,1ER(ETAGE

,APPT(N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
OPLUS SECURITE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها االجتماعي الطابق 2 
رقم 5 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة رقم 8 مراكش - 43333 

مراكش املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
113963

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى  (
تم تغيير) (2321 مارس) (38 املؤرخ في)
 OPLUS« من) الشركة  تسمية 
 O PLUS« إلى) (« (SECURITE
 SURVEILLANCE GARDIENNAGE

. « INTERVENTION
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)123438.

586I

دي3ان الخدمات

STE HB MULTISERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

دي3ان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16333، سيدي قاسم 
املغرب

STE HB MULTISERVICE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي كرينات 
الحاج قاسم سيدي قاسم - 16333 

سيدي قاسم  املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28157

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) (2323 35) 3 بر) في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»433.333)درهم«)أي من)»133.333 
عن) درهم«) (533.333« إلى) درهم«)
أو) حصص  قدية  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

دجنبر)2323)تحت رقم)569.
587I

AGIL CONSEIL

OPLUS SECURITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تغيير نشاط الشركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE(II ,1ER(ETAGE

,APPT(N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
OPLUS SECURITE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها االجتماعي الطابق 2 
رقم 5 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة رقم 8 مراكش - 43333 

مراكش املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.113963

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تغيير) (2321 مارس) (38 املؤرخ في)
نشاط الشركة من)»شركة أمن ت3ريد)
إلى) وال3قاية«) الخاص  األمن  وكيل 

»نشاط الحراسة واملراقبة«.
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باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)123438.

588I

eurest compta sarl

JAC ASSURANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI(FES ، 30000،
FES MAROC

JAC ASSURANCES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  2 طريق 
ال3ادي الخشبي - 13339 مارساي 

فرنسا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68347

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)أبريل)2321)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
 25 و الكائن بالعن3ان) (FORETS JAC
االطلس) قرب  امللكي  الجيش  شارع 
فاس) (33333 (- س3رة) بن  عمارة 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة))

مصلح سميرة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2847.

589I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

YORETAILDYX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU
 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER(ETAGE(V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 YORETAILDYX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 23 ز قة 

أب3 القاسم الك3تباري الطابق 

األر�شي متجر رقم 1 حي املثلث 

الذهبي - 23343 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YORETAILDYX

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) والتصدير  بالتقسيط  املالبس 

االستيراد.
ز قة) (23 (: عن3ان املقر االجتماعي)

أب3 القاسم الك3تباري الطابق األر�شي)

(- الذهبي) املثلث  حي  (1 رقم) متجر 

23343)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيدة املساوي سارة)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة املساوي سارة عن3ا ه)ا))

الفتح) إقامة  (24 العمارة) (7 لشقة)
ز قة األدارسة حسان)13335)الرباط)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيدة املساوي سارة عن3ا ه)ا))

الفتح) إقامة  (24 العمارة) (7 الشقة)

  13335 حسان) األدارسة  ز قة 

الرباط املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)-.

593I

STE FIDLAMIAE SARL

 TILI SOCIAL MEDIA

AGENCY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

 TILI SOCIAL MEDIA AGENCY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

األبطال شقة 4 أكدال - 13333 

الرباط املغرب.

تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.148969

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 ي3 ي3) (33 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تف3يت السيد))ة))مهدي اإلدري�شي)

133)حصة اجتماعية من أصل)233 

حصة لفائدة))السيد))ة))غالي))ب3زوبع)

بتاريخ)33)ي3 ي3)2321.

تف3يت السيد))ة))مهدي اإلدري�شي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (133

233)حصة لفائدة))السيد))ة))جنات)

مديدش بتاريخ)33)ي3 ي3)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)115466.

591I

SOMANEX

FAST INVEST NORTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOMANEX

3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني ، 23143، الدار 

البيضاء املغرب

FAST INVEST NORTH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 23333 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536845

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 FAST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INVEST NORTH

تسيير.) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

كراء)و اقتناء)وكاالت تسهيالت الدفع.
ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)

 23333 - 5 3)الشقة) الحرية الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ي3نس از 3د):))9.999)حصة)

بقيمة)13)درهم للحصة).

حصة) (1 ( (: السيد ج3اد الصقلي)

بقيمة)13)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

 18 السيد ي3نس از 3د عن3ا ه)ا))
33)حي) الشقة) (3 ز قة م3ليير الطابق)
راسين)23333)الدار البيضاء)املغرب.
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عن3ا ه)ا)) الصقلي  ج3اد  السيد 
املدينة) (119 فيال) سيتي  ك3لف 
الدار) (23333 ب3سك3رة) الخضراء)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
 18 السيد ي3نس از 3د عن3ا ه)ا))
33)حي) الشقة) (3 ز قة م3ليير الطابق)
راسين)23333)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782633.

592I

SOMANEX

FAST INVEST CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOMANEX
3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني ، 23143، الدار 

البيضاء املغرب
FAST INVEST CENTER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 23333 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 FAST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INVEST CENTER
تسيير.) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
كراء)و اقتناء)وكاالت تسهيالت الدفع.
ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)
 23333 - 5 3)الشقة) الحرية الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ي3نس از 3د):))9.999)حصة)
بقيمة)13)درهم للحصة).

حصة) (1 ( (: السيد ج3اد الصقلي)
بقيمة)13)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

 18 السيد ي3نس از 3د عن3ا ه)ا))
33)حي) الشقة) (3 ز قة م3ليير الطابق)
راسين)23333)الدار البيضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) الصقلي  ج3اد  السيد 
املدينة) (119 فيال) سيتي  ك3لف 
الدار) (23333 ب3سك3رة) الخضراء)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
 18 السيد ي3نس از 3د عن3ا ه)ا))
33)حي) الشقة) (3 ز قة م3ليير الطابق)
راسين)23333)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782599.
593I

FIDAUDIT

SLAOUI CONSEIL SANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FIDAUDIT
 167AVENUE HASSAN SEGHIR

 2EME(ETAGE ، 20090،
CASABLANCA MAROC

 SLAOUI CONSEIL SANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 64 ز قة 
عبدهللا املدي3وني  - 23253 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535885

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (36

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SLAOUI CONSEIL SANTE

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)

الطبية.) صائح) وامل3اد  املستلزمات 

وإرشادات ح3ل الصحة.

واالستشارة) والبيع  الشراء)

والتدريب على املعدات الطبية.

ز قة) (64 (: عن3ان املقر االجتماعي)

الدار) (23253 (- ( املدي3وني) عبدهللا 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد سالوي):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد محمد سالوي عن3ا ه)ا))5 

الدار) (23253 ز قة لكس3س ل3نش3)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد محمد سالوي عن3ا ه)ا))5 

الدار) (23253 ز قة لكس3س ل3نش3)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)-.

594I

sofoget

SYMA ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

SYMA ENERGY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

59 شارع م3الي عبد العزيز إقامة 

م3الي عبد العزيز رقم 4 - 14333 

القنيطرة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 SYMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ENERGY

محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غاز

تجارة ال3ق3د

غسيل السيارات وصيا تها

استيراد وتصدير السيارات.

عن3ان املقر االجتماعي):)القنيطرة)

إقامة) العزيز  عبد  م3الي  شارع  (59

 14333  -  4 العزيز رقم) م3الي عبد 

القنيطرة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.333 ( (: محمد القفاف) ( السيد)
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 1333 (: محمد القفاف) ( السيد) (
بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات وم3اطن الشركاء):

)محمد القفاف عن3ا ه)ا)) السيد)
القنيطرة) (14333 املغرب) القنيطرة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد))))محمد القفاف عن3ا ه)ا))

القنيطرة)14333)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)83324.

595I

OUR EXPERT

GROUPE MOUHTAFIL ALU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
  GROUPE MOUHTAFIL ALU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

 N 7 LOT وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 399 ZONE(INDUSTRILLLE(AL

 MASSAR(MARRAKECH - 40000
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115937

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GROUPE MOUHTAFIL ALU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

. menuiserie  aluminium
 N 7 LOT(:(عن3ان املقر االجتماعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL
 MASSAR MARRAKECH - 43333

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد ي3سف محتفل)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد ي3سف محتفل عن3ا ه)ا))
ب3عثمان حي) حي معطى هللا سيدي 
معطى هللا سيدي ب3عثمان إبن جرير)

43153)إبن جرير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد ي3سف محتفل عن3ا ه)ا))
حي معطى هللا سيدي ب3عثمان إبن)

جرير)43153)إبن جرير املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124966.

596I

LA MAROCAINE DES COMPTES

STIMEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LA MAROCAINE DES COMPTES
 159BD LA RESISTANCE N

 B20 CASABLANCA ، 20490،
CASABLANCA MAROC

STIMEX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي كم 15 
طريق الجديدة الدار البيضاء - 
23473 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.153329

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ي3 ي3) (15 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 333.333 رأسمالها) مبلغ  ( (STIMEX
درهم وعن3ان مقرها اإلجتماعي كم)
البيضاء) الدار  الجديدة  طريق  (15
املغرب) البيضاء) الدار  (23473  -
 تيجة ل):)اإل تهاء)غير املت3قع لغرض)

الشركة.
 15 و حدد مقر التصفية ب كم)
(- البيضاء) الدار  الجديدة  طريق 

23473)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

 François Pierre   LE السيد)ة))
 Place Notre 3((و عن3ا ه)ا(MERDY
Dame.34333 Montpellier.

 France 34333 MONTEPELLIER
FRANCE)كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2321)تحت رقم)763348.
597I

L2B CONSULTING

CKH BEAUTY
شركة الت3صية البسيطة

تأسيس شركة

L2B CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI ,13

 RESIDENCE(LES(ALEPS(APT 3, 1
 ER(ETG ، 20330، CASABLANCA

MAROC
CKH BEAUTY شركة الت3صية 

البسيطة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي قايد خّمار 
فخارين ، 51، فاس - 33113 فاس 

املغرب
تأسيس شركة الت3صية البسيطة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (37
األسا�شي لشركة الت3صية البسيطة)

باملميزات التالية:
الت3صية) شركة  (: الشركة) شكل 

البسيطة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 CKH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BEAUTY
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الجملة) وشبه  التجزئة  وتجارة  وبيع 

للعط3ر ومستحضرات التجميل..
عن3ان املقر االجتماعي):)قايد خّمار)
فاس) (33113 (- فاس) (،51 (، فخارين)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: الكتيري) السيد  جيب 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
شريك) الكتيري  السيد  جيب 
محمد) شارع  (19 عن3ا ه)ا)) م3�شي 
 23343 باملير) حي  (،2 الطابق) عبده 

الدار البيضاء)املغرب.
شريك) حارتي  ت3فيق  السيد 
23)شارع أسامة) متضامن عن3ا ه)ا))

بن زيد)33113)فاس))املغرب.
شريك) حارتي  محمد  السيد 
شارع) (157 عن3ا ه)ا)) متضامن 
فاس) (33113  8 شقة) امل3حدين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) حارتي  ت3فيق  السيد 
23)شارع أسامة بن زيد)33113)فاس))

املغرب
عن3ا ه)ا)) حارتي  محمد  السيد 
157)شارع امل3حدين شقة)8 33113 

فاس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (37 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)1696.
598I
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GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

FREINDS CBR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
FREINDS CBR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 31 
ز قة مارتير عبد السالم بن محمد 
مكتب رقم 2 فال فل3ري اقامة 

 KENITRA 14000 رياض الزيت3ن
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63981

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FREINDS CBR
سناك) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقهى مطعم.
ز قة) (31 (: عن3ان املقر االجتماعي)
مارتير عبد السالم بن محمد مكتب)
رياض) اقامة  فل3ري  فال  (2 رقم)
الزيت3ن)KENITRA 14333)القنيطرة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيدة رحاب كيصار)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) كيصار  رحاب  السيدة 

 28813 ( املحمدية) االمل  حي  (13

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) كيصار  رحاب  السيدة 

 28813 ( املحمدية) االمل  حي  (13

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

13)ماي) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2321)تحت رقم)-.

599I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

NRJ CONTROLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC

NRJ CONTROLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 23 ز قة 

ا 3ال عمارة فل3ري 11 مكتب 4 

ميم3زا  - 14333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 NRJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONTROLE
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املراقبة.
ز قة) (23 (: عن3ان املقر االجتماعي)
 4 مكتب) (11 فل3ري) عمارة  ا 3ال 

ميم3زا))-)14333)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: الب3اري) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) الب3اري  زكرياء) السيد 
 14333  351 رقم) اال دلس  تجزئة 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) الب3اري  زكرياء) السيد 
 14333  351 رقم) اال دلس  تجزئة 

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)-.

633I

COMPTACOMPTE

AHAOUARI Surveys
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTACOMPTE
 BD(MLY(ABDELAZIZ(ET 86 BIS
 AV(MLY(ABDERRAHMAN 39
 ,26 RUE(ABI(ZARA(mly(IMM
E(BUR(N 3، 14000، القنيطرة 

مغرب
AHAOUARI Surveys شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املجد بل3ك 4 عمارة رقم 11 شقة 
رقم 11 يعق3ب املنص3ر الرباط - 

13333 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

151341

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AHAOUARI Surveys

غرض الشركة بإيجاز):)طب3غرافي.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

شقة) (11 عمارة رقم) (4 بل3ك) املجد 
(- الرباط) املنص3ر  يعق3ب  (11 رقم)

13333)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد وديع اه3اري):))753)حصة)

بقيمة)75.333)درهم للحصة).

حصة) (25 ( (: السيد  ادر اه3اري)

بقيمة)25.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) اه3ري  وديع  السيد 
أكدال) االشعري  ز قة  (17 شقة) (14

13333)الرباط املغرب.

عن3ا ه)ا)) اه3ري  السيد  ادر 

تجزئة حي االزدهار رقم س)1)الهره3رة)

12333)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) اه3ري  وديع  السيد 
أكدال) االشعري  ز قة  (17 شقة) (14

13333)الرباط املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

أبريل) (38 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)112581.

631I



13555 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

FITARCO

ANEFLOUS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FITARCO

 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

ANEFLOUS IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 24 شارع 

علي الدرقاوي  حي الي3سفية  

85333 تيز يت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1397

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2319 ماي) (37 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (ANEFLOUS IMMOBILIER

وعن3ان) درهم  (33.333 رأسمالها)

علي) شارع  (24 اإلجتماعي) مقرها 

 85333 ( الي3سفية) حي  ( الدرقاوي)

ت3قف) (: ل) املغرب  تيجة  تيز يت 

نشاط الشركة).

و حدد مقر التصفية ب)555)ز قة)

تيز يت) (85333 ( ادضلحة) ( املرس)

املغرب.)

و عين:

و) ( ا فل3س) ( ( خالد) السيد)ة))

عن3ا ه)ا))555)ز قة املرس))ادضلحة))

)ة)) تيز يت املغرب كمصفي) (85333

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

22)دجنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتيز يت)

2323)تحت رقم)833.

632I

FITARCO

SOFAYA SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

حل شركة

FITARCO

 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

SOFAYA SERVICES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 28 باب 

الخميس  - 85333 تيز يت املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1917

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2317 25) 3 بر) املؤرخ في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 SOFAYA ال3حيد) الشريك  ذات 

 13.333 )مبلغ رأسمالها) ( (SERVICES

اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان  درهم 

تيز يت) (85333 (- ( باب الخميس) (28

نشاط) ت3قف  (: ل) املغرب  تيجة 

الشركة).

باب) (28 و حدد مقر التصفية ب)

الخميس))-)85333)تيز يت املغرب.)

و عين:

و) ( حيس3بي) ( ( محمد) السيد)ة))

 85333 ( 28)باب الخميس) عن3ا ه)ا))

تيز يت املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

أبريل) (38 بتاريخ) ( االبتدائية بتيز يت)

2321)تحت رقم)128.

633I

FITARCO

ABOURACHID DE BIJOUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

حل شركة

FITARCO

 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

  ABOURACHID DE BIJOUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 158 حي 

دوتركا  - 85333 تيز يت املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.839

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

2321)تقرر حل) 21)فبراير) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 ABOURACHID DE(الشريك ال3حيد

 133.333 مبلغ رأسمالها) ( ( (BIJOUX

 158 درهم وعن3ان مقرها اإلجتماعي)

تيز يت املغرب) (85333 (- ( حي دوتركا)

 تيجة ل):)ت3قف نشاط الشركة).

158)حي) و حدد مقر التصفية ب)

دوتركا))-)85333)تيز يت املغرب.)

و عين:

و) ( اع3شاي) ( ( رشيد) السيد)ة))

 85333 ( الشرف) تجزئة  عن3ا ه)ا))

تيز يت املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (37 بتاريخ) ( بتيز يت) االبتدائية 

2321)تحت رقم)168.

634I

FITARCO

BELHAJ VISION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

حل شركة

FITARCO

 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

BELHAJ VISION  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 159 ز قة 

الراميقي  - 85333 تيز يت املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.645

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

2318)تقرر حل) 27)غشت) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

   BELHAJ VISION ال3حيد) الشريك 

درهم) (133.333 رأسمالها) مبلغ 

ز قة) (159 وعن3ان مقرها اإلجتماعي)

املغرب) تيز يت  (85333 (- ( الراميقي)

 تيجة ل):)ت3قف نشاط الشركة).

و حدد مقر التصفية ب)159)ز قة)

الراميقي))-)85333)تيز يت املغرب).)

و عين:

السيد)ة))خالد))لطفي))و عن3ا ه)ا))

تيز يت) (85333 ( ز قة الراميقي) (159

املغرب))كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

26)شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتيز يت)

2318)تحت رقم)639.

635I
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second(negre

AMORVER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

second(negre
حي املسيرة 1 تمارة ، 11333، تمارة 

املغرب
AMORVER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي متجر 34 
عمارة 36 أمل 1 تامسنا - 12333 

تامسنا املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMORVER
غرض الشركة بإيجاز):)1))مقاولة)
ملختلف األشغال أو البناء،)2))مقاول)

النظافة،)3))مقاول البستنة.
عن3ان املقر االجتماعي):)متجر)34 
 12333 (- تامسنا) (1 أمل) (36 عمارة)

تامسنا املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد العم3ري ي3نس)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد العم3ري ي3نس عن3ا ه)ا))
زعير) يحي  سيدي  الجماعي  سكنى 

12333)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

السيد العم3ري ي3نس عن3ا ه)ا))
زعير) يحي  سيدي  الجماعي  سكنى 

12333)تمارة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (33 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)5837.
636I

second(negre

KHIYI LILBINAA ET TAAMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

second(negre
حي املسيرة 1 تمارة ، 11333، تمارة 

املغرب
 KHIYI LILBINAA ET TAAMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 111 
حي الهناء سيدي يحي زعير - 12333 

تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133399
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 KHIYI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.LILBINAA ET TAAMIR
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ملختلف األشغال أو البناء.
عن3ان املقر االجتماعي):)رقم)111 
 12333 حي الهناء)سيدي يحي زعير)-)

تمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (253 ( (: السيد خيي حمزة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 253 ( (: العزيز) عبد  السيد خيي 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد خيي عزالدين):))253)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

253)حصة) ( السيد خيي سفيان):)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

حي) عن3ا ه)ا)) خيي حمزة  السيد 

زعير) يحي  سيدي  (111 رقم) الهناء)

12333)تمارة املغرب.

السيد خيي عبد العزيز عن3ا ه)ا))

111)سيدي يحي زعير) حي الهناء)رقم)

12333)تمارة املغرب.

عن3ا ه)ا)) عزالدين  خيي  السيد 

111)سيدي يحي زعير) حي الهناء)رقم)

12333)تمارة املغرب.

عن3ا ه)ا)) سفيان  خيي  السيد 

111)سيدي يحي زعير) حي الهناء)رقم)

12333)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

حي) عن3ا ه)ا)) خيي حمزة  السيد 

زعير) يحي  سيدي  (111 رقم) الهناء)

12333)تمارة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)5928.

637I

second(negre

TAKAD HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

second(negre

حي املسيرة 1 تمارة ، 11333، تمارة 

املغرب

TAKAD HOME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

شقة 1 الطابق األول حي الفردوس 

املسيرة 1 تمارة - 12333 تمارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAKAD HOME
 (1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الت3زيع،)2))مقاول الديك3ر أو زخرفة)

الشقق.
 1 رقم) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الفردوس) الطابق األول حي  (1 شقة)
تمارة) (12333 (- تمارة) (1 املسيرة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
علي) ايت  الرحمان  عبد  السيد 
 133 بقيمة) حصة  (533 ( (: ابراهيم)

درهم للحصة).
((: ابراهيم) علي  ايت  السيد خالد 
533)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
علي) ايت  الرحمان  عبد  السيد 
عمارة) (7 شقة) عن3ا ه)ا)) ابراهيم 
مرس) (2 الن3ر) (17 املجم3عة) (183
12333)الصخيرات) الخير الصخيرات)

املغرب.
ابراهيم) علي  ايت  خالد  السيد 
رقم) العربي  املغرب  حي  عن3ا ه)ا))

2194)تمارة)12333)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
علي) ايت  الرحمان  عبد  السيد 
عمارة) (7 شقة) عن3ا ه)ا)) ابراهيم 
مرس) (2 الن3ر) (17 املجم3عة) (183
12333)الصخيرات) الخير الصخيرات)

املغرب
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ابراهيم) علي  ايت  خالد  السيد 
رقم) العربي  املغرب  حي  عن3ا ه)ا))

2194)تمارة)12333)تمارة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)5895.
638I

second(negre

BEST FERRAYOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

second(negre
حي املسيرة 1 تمارة ، 11333، تمارة 

املغرب
BEST FERRAYOR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 32 

حمري 67 سيدي يحي زعير - 12333 
تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 BEST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FERRAYOR
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املتالشيات الحديدية.
 32 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)
حمري)67)سيدي يحي زعير)-)12333 

تمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: الزاوي) التهامي  السيد 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) الزاوي  التهامي  السيد 
تامسنا) (1 االمل) (3 الشقة) (18 عمارة)

12333)تامسنا املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) الزاوي  التهامي  السيد 
تامسنا) (1 االمل) (3 الشقة) (18 عمارة)

12333)تامسنا املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (13 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)5893.
639I

KAMA SERVICE

STAR MACON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بن3ر 

، 24353، سيدي بن3ر املغرب
STAR MACON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 263 
تجزئة الفتح سيدي بن3ر - 24353 

سيدي بن3ر املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1233

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) (2321 ي3 ي3) (34 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
أي) درهم«) (900.000,00« قدره)
إلى) درهم«) (100.000,00« من)
طريق) عن  درهم«) (1.000.000,00«
الشركة) دي3ن  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بن3ر) بسيدي  االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)3954.
613I

KAMA SERVICE

STE TIBARI SOUKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بن3ر 

، 24353، سيدي بن3ر املغرب

STE TIBARI SOUKS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 43 

تجزئة املستقبل سيدي بن3ر - 

24353 سيدي بن3ر املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1349

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم) (2321 ي3 ي3) (37 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

درهم«) (340.000,00« قدره)

إلى) درهم«) (60.000,00« من) أي 

طريق) عن  درهم«) (400.000,00«

الشركة) دي3ن  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بن3ر) بسيدي  االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)3955.

611I

second(negre

 TRAVAUX TAZAROT AIN

AOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

second(negre

حي املسيرة 1 تمارة ، 11333، تمارة 

املغرب

 TRAVAUX TAZAROT AIN

AOUDA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 262 

تجزئة خالد سيدي يحي زعير - 

12333 تمارة املغرب

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.126223

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2321 ماي) (26 في) املؤرخ 

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

العسيري))عزيز كمسير وحيد

تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)5929.

612I

SOMADINCO

 CENTRALE DES TRAVAUX
ET ROUTES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تف3يت حصص

SOMADINCO

إقامة ماج3رل عمارة B رقم2 

حي القدس البر 3�شي ، 23613، 

الدارالبيضاء املغرب

 CENTRALE DES TRAVAUX ET

ROUTES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 58 ز قة 

سب3 أكدال - 13393  الرباط 

املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48831

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2319 مارس) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحبيب) ( )ة)) السيد) تف3يت 

ب3ردود)19.633)حصة اجتماعية من)

السيد) ( 23.333)حصة لفائدة) أصل)

مارس) (27 ي3سف التباع بتاريخ) ( )ة))

.2319

خديجة) )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (433 ب3ردود)

السيد) ( 23.333)حصة لفائدة) أصل)

مارس) (27 ي3سف التباع بتاريخ) ( )ة))

.2319
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باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)115324.

613I

STE FIDMEK

ZEN & NHY CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

ZEN & NHY(CONSEIL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي اوركيدي 
3 عمارة د الطابق االول مكتب رقم 
32/31 املحمدية - 28833 املحمدية 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28293
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 ZEN &(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NHY CONSEIL
-مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النداءات
-استيراد تصدير.

عن3ان املقر االجتماعي):)اوركيدي)
عمارة د الطابق االول مكتب رقم) (3
31/32)املحمدية)-)28833)املحمدية)

اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد كريم يساري):))533)حصة)

بقيمة)13)درهم للحصة).

 253 ( (: ( السيدة احسان العماري)
حصة بقيمة)13)درهم للحصة).

السيدة مريم هند شمس الشاوي)
:  253)حصة بقيمة)13)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) يساري  كريم  السيد 
 2 ز قة حدائق ايراما عمارة) (9 قطاع)
ز قة الرومان حي الرياض) (4 الشقة)
اململكة) الرباط  (13333 الرباط)

املغربية.
العماري)) احسان  السيدة 
عن3ا ه)ا))تجزئة ب3لي3 طابق)1)عمارة)
ج رقم)9)املحمدية)28333)املحمدية)

اململكة املغربية.
السيدة مريم هند شمس الشاوي)
عن3ا ه)ا))شارع حمان الفط3اكي رقم)
الرباط) (13333 الرباط) طيران  (91

اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) يساري  كريم  السيد 
 2 ز قة حدائق ايراما عمارة) (9 قطاع)
ز قة الرومان حي الرياض) (4 الشقة)
اململكة) الرباط  (13333 الرباط)

املغربية
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1496.
614I

SAGEST

ARENA PROFILES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
ARENA PROFILES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 12 
تجزئة املستقبل طريق راس املاء   - 

33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARENA PROFILES

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(- والتقسيط) بالجملة  االليميني3م 

اشغال مختلفة).

 12 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)

(- ( ( تجزئة املستقبل طريق راس املاء)

33333)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: اب3شا�شي) منير  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) اب3شا�شي  منير  السيد 

33333)فاس) ( 7)حي التازي) ز قة) (33

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) اب3شا�شي  منير  السيد 

33333)فاس) ( 7)حي التازي) ز قة) (33

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2873.

615I

GLOFID

S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 23333، الدار 

البيضاء املغرب

S&G BATIM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

11 يناير الطابق الشقة ر 169 - 

23333 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

537363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 S&G (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BATIM

غرض الشركة بإيجاز):)بناء،مروج)

العقارات.

75)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)

 -  169 ر) الشقة  الطابق  يناير  (11

23333)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 133 ( (: الدين الديب) السيد عالء)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
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الديب) الدين  عالء) السيد 
عن3ا ه)ا))العنترية)1)ز قة)2)رقم)126 

ح م))23333)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الديب) الدين  عالء) السيد 
عن3ا ه)ا))العنترية)1)ز قة)2)رقم)126 

ح م))23333)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782813.
616I

SAGEST

VENUS SOLAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
VENUS SOLAIRE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم 15 
ز قة غمارة جنان ب3طاع سيدي 
ب3جيدة  - 33333 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68237
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. VENUS SOLAIRE
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(– الشمسية) بالطاقة  اال ارة  ادوات 
بالجملة) الكهربائية  االدوات  وبيع 

والتقسيط.
رقم) (: (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
ز قة غمارة جنان ب3طاع سيدي) (15

ب3جيدة))-)33333)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 433 ( (: ( ب3كاي�شي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)1.333)درهم للحصة).

 633 ( (: ( السيد خالد السليماني)

حصة بقيمة)1.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد محمد ب3كاي�شي))عن3ا ه)ا))

22)ز قة بالد السعداني سهب ال3رد)))

33333)فاس املغرب.

السيد خالد السليماني))عن3ا ه)ا))
فاس) واد  تجزئة  (2 ز قة) (353 رقم)

33333)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد محمد ب3كاي�شي))عن3ا ه)ا))

22)ز قة بالد السعداني سهب ال3رد)))

33333)فاس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2759.

617I

STE ANGLE DE GESTION SARL

CM YOUSSEF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تط3ان ، 93333، تط3ان املغرب

CM YOUSSEF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

أحمد الحريزي تجزئة التمسماني 

رقم 6 - 93333 تط3ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 CM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOUSSEF

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إنشاءات معد ية وأعمال متن3عة.

بجميع) املختلفة  البناء) أعمال 

أشكالها.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

التمسماني) تجزئة  الحريزي  أحمد 

رقم)6 - 93333)تط3ان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 833 ( (: اب3عطاء) ي3سف  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 233 ( (: اب3عطاء) سارة  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد ي3سف اب3عطاء)عن3ا ه)ا))

حي الشباب درب)95)رقم)38 14333 

القنيطرة املغرب.

عن3ا ه)ا)) السيدة سارة اب3عطاء)

 14233  3 37)رقم) حي الليم3ن ب3ك)

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد ي3سف اب3عطاء)عن3ا ه)ا))

حي الشباب درب)95)رقم)38 14333 

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بتط3ان)

2321)تحت رقم)1449.

618I

FIDUCIAIRE KHADAMAT

LABIAD FAMILY BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHADAMAT

 5RUE OUED TENSIFT

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA maroc

LABIAD FAMILY BEAUTY  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 الدار 

البيضاء  - 23333  الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LABIAD FAMILY BEAUTY

إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشعر) تصفيف  غرف  وتشغيل 

والجمالية.
ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)

الدار) (5 الشقة) (3 الطابق) الحرية 

البيضاء)) الدار  ( (23333 (- ( البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السعدي)) السيدة فاطمة الزهراء)
حي) بيروت  ز قة  (117 عن3ا ه)ا))

البيضاء) الدار  ( (23333 ( ( ( العي3ن)

املغرب.
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عن3ا ه)ا)) لبيض  ياسين  السيد 
44)ممر التازي درج س))23333))الدار)

البيضاء)))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) لبيض  ياسين  السيد 
الدار) ( (2333 44)ممر التازي درج س)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782514.
619I

LUCA CENTER

STATION EL MALAKI
ا تهاء)عقد تسيير حرألصل تجاري)

)األشخاص املعن3ي3ن)

ا تهاء عقد التسيير الحر لألصل 
تجاري

STATION EL MALAKI
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
 MOBILE OIL MAROC لشركة)
طريق) ( ب) االجتماعي  مقرها  الكائن 
 43333 (- مراكش) البيضاء) الدار 
 34 ( بتاريخ) املنعقد  املغرب  مراكش 

ي3لي3ز)2332)تقرر مايلي:
لألصل) الحر  التسيير  عقد  إنهاء)
الدار) طريق  ب  الكائن  التجاري 
مراكش) (43333 (- مراكش) البيضاء)
 1992 23)ي3 ي3) املغرب،املبرم بتاريخ)
مع الدفالي محمدابن ابراهيم))وذلك)
بحل3ل األجل املحدد له بين الطرفين.
623I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

BADIKOS IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BADIKOS IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي إقامة 

البسمة 2 عمارة 2 رقم 8 عين السبع 
الدارالبيضاء - 23333 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
499613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BADIKOS IMMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
البسمة)2)عمارة)2)رقم)8)عين السبع)
23333)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد ق3صال عبدهللا)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد ق3صال عبدهللا عن3ا ه)ا))
 26 رقم) فيال  بارك  سنطرال  تجزئة 
الدارالبيضاء) (23333 ب3سك3رة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد ق3صال عبدهللا عن3ا ه)ا))
 26 رقم) فيال  بارك  سنطرال  تجزئة 
الدارالبيضاء) (23333 ب3سك3رة)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2321)تحت رقم)775323.
621I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»YOUMZA PROMOTION«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
 »YOUMZA PROMOTION«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 13، 
ز قة الحرية، الطابق الثالث، الشقة 

5، الدار البيضاء 23333 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»YOUMZA PROMOTION«
العمارات) (: غرض الشركة بإيجاز)

واإلنعاش العقاري.
(،13 :)رقم) عن3ان املقر االجتماعي)
ز قة الحرية،)الطابق الثالث،)الشقة)
الدار) (23333 البيضاء) الدار  (،5

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: ب3ردان) السيد مصطفى 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 ( (: مجدوب) السيدة  3رة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد مصطفى ب3ردان عن3ا ه)ا))

الجديدة)24333)الجديدة املغرب.

عن3ا ه)ا)) مجدوب  السيدة  3رة 

الجديدة)24333)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى ب3ردان عن3ا ه)ا))

الجديدة)24333)الجديدة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782587.

622I

FADIFISC

STIBA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 

 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب

STIBA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي تجزئة 

الصالحي بنعفر القليعة ايت مل3ل - 

86333 ايت مل3ل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STIBA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TRANS
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:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع الجل الغير.

عن3ان املقر االجتماعي):)حي تجزئة)

(- الصالحي بنعفر القليعة ايت مل3ل)

86333)ايت مل3ل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( الطيب اب3درار) ( السيد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ( السيد الطيب اب3درار)

القليعة) بنعفر  الصالحي  تجزئة  حي 

86333)ايت مل3ل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ( السيد الطيب اب3درار)

القليعة) بنعفر  الصالحي  تجزئة  حي 

86333)ايت مل3ل املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( االبتدائية با زكان)

2321)تحت رقم)1298.

623I

مكتب ال3زاني للمحاسبة و التسيير

 ATELIER NOBEL

INDUSTRIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مكتب ال3زاني للمحاسبة و التسيير

15 شارع بن خلدون املكتب رقم 13 

الطابق الرابع عمارة الهيالل املدينة 

الجديدة ، 46333، اسفي املغرب

 ATELIER NOBEL INDUSTRIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 

  Domicilier(a(Lot 890 Rue

 Dakhla(Quartier(Massira(SAfi -

46333 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11413

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATELIER NOBEL INDUSTRIES
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 Maintenance Mecanique
 industrielle / Travaux De
 Construction Metalliques /
 Import Export De materiel

.industriels
(: االجتماعي) املقر  عن3ان 
  Domicilier a Lot 893 Rue
 Dakhla( Quartier( Massira( SAfi( -

46333)اسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ال3افي خالد):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
 48 السيد ال3افي خالد عن3ا ه)ا))
 46333 ( الزاوية) حي  الس3ق  ز قة 

اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
 48 السيد ال3افي خالد عن3ا ه)ا))
 46333 ( الزاوية) حي  الس3ق  ز قة 

اسفي املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
مارس) (39 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2321)تحت رقم)481.

624I

األستاذ بن عبد الجليل

KARAOUANE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

األستاذ بن عبد الجليل
13 شارع ج3الن رقم 16 و 17 

الطابق الثالث ، 33333، فاس 
املغرب

 KARAOUANE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ، شارع 

املنامة، ز قة الكروان، الزه3ر 1.  - 
33373 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68343

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KARAOUANE IMMOBILIER
 Activités(:(غرض الشركة بإيجاز
 des( marchands( de( biens
 immobiliers et promotion

.immobilière
شارع) (، (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 -   .1 الزه3ر) ز قة الكروان،) املنامة،)

33373)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بالعباس))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) محمد  السيد 
محمد بالعباس)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))):))
533)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

بالعب محمد  السيد 
اس)))))))))))))))))))))))))))))))))))))محمد بالعباس))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
عن3ا ه)اشارع املنامة،)ز قة الكروان،)

الزه3ر)1.  33373)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
بالعب محمد  السيد 
اس)))))))))))))))))))))))))))))))))))))محمد))بال با
س))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))عن3ا ه)))اشارع)
  .1 الزه3ر) الكروان،) ز قة  املنامة،)

33373)فاس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2839.

625I

BRADUS BUSINESS CENTER

SMEEPIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB(APPT 17 5EME(ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
SMEEPIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

رياض الحديقة 35 اقامة 23 الطابق 
االر�شي شقة 31 سيدي مؤمن - 

23433 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.318357

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2321 ماي) (24 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»653.333)درهم«)أي من)»553.333 
عن) درهم«) (1.233.333« إلى) درهم«)
أو) حصص  قدية  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781141.

626I



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13562

STE FIDMEK

CAFE ANASSI ICE
عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعي3ن)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

CAFE ANASSI ICE

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

السيد)ة))) أعطى  (2319 فبراير) (18

للبطاقة) )ة)) الحامل) محا  الفضيل 

املسجل) (S155447 ( ( رقم) ال3طنية 

باملحكمة) (83558 التجاري) بالسجل 

التجارية بمكناس حق التسيير الحر)

 347 لألصل التجاري الكائن ب رقم)

الشطر) (1 تجزئة رياض االسماعلية)

مكناس اململكة) (53333 (- مكناس) (E

قيس) الحق  عبد  للسيد)ة)) املغربية 

رقم))) ال3طنية  للبطاقة  )ة)) الحامل)

سنة تبتدئ من) (3 ملدة) ( (UC93826

18)فبراير)2319)و تنتهي في)18)فبراير)

  3.533 شهري) مبلغ  مقابل  (2322

درهم.

627I

FLASH ECONOMIE

BOURGOGNE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

BOURGOGNE INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

رأسمالها :13.333 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 8 ز قة ابن 

بنا العدادي الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 

269937

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ بتاريخ)12) 3 بر)2318)قرر:

للشركة) االجتماعي  املقر  تح3يل 

حسن) شارع  (4 البيضاء) الدار  إلى 

السكتاني الطابق)2 

النظام) من  (4 الفصل) تعديل 

األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

دجنبر)2318)تحت رقم)686463.
628I

FLASH ECONOMIE

CK SUPPORT.MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CK SUPPORT.MA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 37 ز قة 
البشير ابراهيمي الشقة 23  الطابق 
3 الجيرو د  - 23333 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
498393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 CK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUPPORT.MA
غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، الخارج) وفي  املغرب  في  الشركة 
عن) وبالنيابة  عن  فسها  باألصالة 

الغير
الدعم اإلداري لتسيير الشركات

الدعم اإلداري للشركات الحديثة)
أو في ط3ر التأسيس))

التنفيذيين) املساعدين  تدريب 
والسكرتارية

ت3ظيف) شركات  مع  التعاون 

امل3ارد البشرية)
تنظيم الفعاليات

أعمال السكرتارية
أعمال باللغة اإل جليزية

الخدمات) جميع  (، أعم) وبشكل 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر

باملذك3ر أعاله.
ز قة) (37 (: عن3ان املقر االجتماعي)
الطابق) ( (23 البشير ابراهيمي الشقة)
23333)الدار البيضاء) (- ( 3)الجيرو د)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيدة كريمة الشادلي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيدة كريمة الشادلي عن3ا ه)ا))
اقامة) ابراهيمي  البشير  ز قة  (37
روزالينا طابق)3)الشقة)23)الجيرو د)

23333))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة كريمة الشادلي عن3ا ه)ا))
اقامة) ابراهيمي  البشير  ز قة  (37
روزالينا طابق)3)الشقة)23)الجيرو د)

23333))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2321)تحت رقم)498393.
629I

FLASH ECONOMIE

GRID BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 GRID BUILDING
 شركة ذات مسؤولية محدودة
 رأسمالها: 3333333 درهم 

 مقرها اإلجتماعي: شارع الحزام 
الكبير إقامة امل3حدين عمارة 1 رقم  

23/23أ  الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

234596

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

قرر (2321 ( ي3 ي3) (32  املؤرخ بتاريخ)

)ما يلي:

من) الشركة  رأسمال  رفع 

2333333)إلى)3333333)درهم

النظام) من  (7 الفصل) تعديل 

األسا�شي للشركة)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782488

633I

FLASH ECONOMIE

 AL HAITEM DE BATIMENT

ET GENIE CIVIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

رفع رأسمال الشركة

 ALHAITEM DE BATIMENT ET

 GENIE CIVIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

رأسمالها:   1333333 درهم  

 مقرها اإلجتماعي: 4 ز قة سفير 

عالل مكتب 4 الطابق 2  الدار 

البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري: 

115617

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

قرر) (2321 ( ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( املؤرخ)

ما يلي:)

رفع رأسمال الشركة من)633333 

درهم إلى)1333333)درهم

النظام) من  (7 الفصل) تعديل 

األسا�شي للشركة

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ي3 ي3)2321))تحت رقم)782558 

631I
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FLASH ECONOMIE

HAPINESS SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

 HAPINESS SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رأسمالها:13333 درهم

مقرها االجتماعي: تجزئة فدان الخير 

عمارة 15 الطابق 4 رقم 6 الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

278777

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)23)ماي)2321)قرر:

-حل شركة

غا دي) رشيدة  السيدة  -تعيين 

فدان) اقامة  القدس  بحي  القاطنة 
سيدي) (36 رقم) (15 عمارة) الخير 

كمصفية) البيضاء) الدار  البر 3�شي 

للشركة

-حدد مقر التصفية بتجزئة فدان)
الخير عمارة)15)الطابق)4)رقم)6)الدار)

البيضاء

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782557

632I

FOUZMEDIA

SOCIETE MAGHI TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE MAGHI TOUR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

األ لس الرقم 75 - 14333 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE MAGHI TOUR

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

 قل األشخاص

مقاول في  قل السلع).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

األ لس الرقم)75 - 14333)القنيطرة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

فاطمة) صاب3 ية  السيدة 

حي) (37 بل3ك) (37 الرقم) عن3ا ه)ا))

السالم)---)سيدي سليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

فاطمة) صاب3 ية  السيدة 

حي) (37 بل3ك) (37 الرقم) عن3ا ه)ا))

السالم)---)سيدي سليمان املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)33)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)-.

633I

FOUZMEDIA

JAMALEDDIN PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
JAMALEDDIN PROMO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
م3الي عبدالعزيز إقامة م3الي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14333 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JAMALEDDIN PROMO
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
 59 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
إقامة) عبدالعزيز  م3الي  شارع 
 14333  -  4 م3الي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيدة الشرادي  ج3ى عن3ا ه)ا))
الرقم)9)الحي املدني بل3ك)5)الرقم)9 

--)الناظ3ر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة:

السيدة الشرادي  ج3ى عن3ا ه)ا))

الرقم)9)الحي املدني بل3ك)5)الرقم)9 

--)الناظ3ر املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)2321)تحت رقم)-.

634I

FIDUCIAIRE BAMMOU

GARDIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

GARDIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي التقسيم 

ل3 فال3ن اوالد اوجيه رقم 154 - 

14333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القا 3ن) (2318 دجنبر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GARDIT

غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

 قل البضائع

و) املختلفة  االشغال  في  مقاولة 

البناء

تاجر استيراد.
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:)التقسيم) عن3ان املقر االجتماعي)
 -  154 رقم) اوجيه  اوالد  فال3ن  ل3 

14333)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الجردي سعيد)))))))))))))))))))))))))))))))))):))
433)حصة بقيمة)133)درهم للحصة

السيد الجردي عبد القادر):))633 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد))))الجردي سعيد عن3ا ه)ا))
االربعاء) س3ق  املركز  ميم3 ة  اللة 

الغرب)14333)القنيطرة املغرب.
القادر) عبد  الجردي  السيد 
س3ق) املركز  ميم3 ة  اللة  عن3ا ه)ا))
القنيطرة) (14333 الغرب) االربعاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد))))الجردي سعيد عن3ا ه)ا))
االربعاء) س3ق  املركز  ميم3 ة  اللة 

الغرب)14333)القنيطرة املغرب
القادر) عبد  الجردي  السيد 
س3ق) املركز  ميم3 ة  اللة  عن3ا ه)ا))
القنيطرة) (14333 الغرب) االربعاء)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

دجنبر)2318)تحت رقم)53995.
635I

CENTRE D’AFFAIRE AL HIBA

HY LUXURY ARTISANAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CENTRE D’AFFAIRE AL HIBA
13 ز قة الحرية الطابق الثالث 
الشقة رقم 5 الدار البيضاء ، 
23333، الدار البيضاء املغرب

HY LUXURY ARTISANAT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 

5 الدار البيضاء  - 23333  الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536441

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 HY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUXURY ARTISANAT

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير جميع أ 3اع الحرف اليدوية)

باملعنى ال3اسع.

تصنيع وتصنيع وتس3يق جميع) (•

أ 3اع الحرف اليدوية محلًيا ودولًيا.

•استيراد و تصدير.
ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)

رقم) الشقة  الثالث  الطابق  الحرية 

الدار) ( (23333 (- ( البيضاء) الدار  (5

البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: الحي3ني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد عبد الكريم الحي3ني):))533 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد محمد الحي3ني عن3ا ه)ا))

حي األطلس س3ق السبت اوالد النمة)

النمة) اوالد  السبت  س3ق  (23552

املغرب.

الحي3ني) الكريم  عبد  السيد 

حي األطلس س3ق السبت) عن3ا ه)ا))

السبت) س3ق  (23552 النمة) اوالد 

اوالد النمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وم3اطن مسيري الشركة:

السيد محمد الحي3ني عن3ا ه)ا))
حي األطلس س3ق السبت اوالد النمة)
النمة) اوالد  السبت  س3ق  (23552

املغرب
الحي3ني) الكريم  عبد  السيد 
حي األطلس س3ق السبت) عن3ا ه)ا))
السبت) س3ق  (23552 النمة) اوالد 

اوالد النمة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)-.
636I

smaticomp

MAG STONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca maroc

MAG STONE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 51 شارع 
رحال املسكيني الطابق 3 رقم 13  - 

23333 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

537149
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 MAG (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.STONE
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري.
51)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
 -   13 رقم) (3 رحال املسكيني الطابق)

23333)الدار البيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحيم الريفي):))533 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

533)حصة) ( (: السيد خليل حدو)
بقيمة)133)درهم للحصة).

)السيد عبد الرحيم الريفي):)533 
بقيمة)133)درهم.

بقيمة) (533 (: السيد خليل حدو)
133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات وم3اطن الشركاء):

الريفي) الرحيم  عبد  السيد 
سيدي) اوالد  اصر  دوار  عن3ا ه)ا))
الغرب) أربعاء) س3ق  الحاج  ب3بكر 

14334)س3ق أربعاء)الغرب املغرب).
السيد خليل حدو عن3ا ه)ا))قصر)
 52353 اوف3س) القديمة  الزاوية 

الرشيدية املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الريفي) الرحيم  عبد  السيد 
سيدي) اوالد  اصر  دوار  عن3ا ه)ا))
الغرب) أربعاء) س3ق  الحاج  ب3بكر 

14334)س3ق أربعاء)الغرب املغرب)
السيد خليل حدو عن3ا ه)ا))قصر)
 52353 اوف3س) القديمة  الزاوية 

الرشيدية املغرب)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782921.
637I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

CHOUIKRECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ
 12RUE DE LIBAN ENRESOL N°1

، 90000، TANGER(MAROC
CHOUIKRECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد



13565 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 
اش3اقريش جماعة اكز اية - 93333 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHOUIKRECH
إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
شراء) (- صيدلية) وإدارة  تشغيل 
وشبه) الصيدال ية  املنتجات  وبيع 
واملستلزمات) واملعدات  الصيدال ية 

بجميع أ 3اعها.
(: االجتماعي) املقر  عن3ان 
اش3اقريش جماعة اكز اية)-)93333 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: الرغ3ني) ك3ثر  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) الرغ3ني  ك3ثر  السيدة 
 1 الطابق) (154 رقم) ا جلترا  شارع 

الشقة)3 93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) الرغ3ني  ك3ثر  السيدة 
 1 الطابق) (154 رقم) ا جلترا  شارع 

الشقة)3 93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5634.
638I

HAQOQ KHALIFA

NA2S HEALTH CARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HAQOQ KHALIFA
 CLINIQUE LE MARRAKECH

 QUARTIER MASMOUDI
 TARGA(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH maroc
NA2S HEALTH CARE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 345 أم 

املصار طريق آسفي مراكش - 43333 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 NA2S (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.HEALTH CARE
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املنتجات شبه الصيدال ية والترويج)

للمنتجات الصيدال ية.
أم) (345 (: عن3ان املقر االجتماعي)
املصار طريق آسفي مراكش)-)43333 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
الفاضل) اب3  سمية  السيدة 
 17 تجزئة العزوزية الرقم) عن3ا ه)ا))

تاركة))43333)مراكش املغرب.
ضيفي) أحمد  م3الي  السيد 
  777 رقم) (2 ص3ك3ما) عن3ا ه)ا))

43333)مراكش املغرب.

عن3ا ه)ا)) ( السيدة صفية شراف)
الحي املحمدي ال3حدة)5))الرقم)461  

43333)مراكش املغرب.
عن3ا ه)ا)) ( التزيلي) السيد  زيه 
61)تمديد الداخلة)) بل3ك لك3يرة رقم)

83333)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الفاضل) اب3  سمية  السيدة 
 17 تجزئة العزوزية الرقم) عن3ا ه)ا))

تاركة))43333)مراكش املغرب
ضيفي) أحمد  م3الي  السيد 
  777 رقم) (2 ص3ك3ما) عن3ا ه)ا))

43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2321)تحت رقم)124443.
639I

HAQOQ KHALIFA

NINA LEA COFFEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HAQOQ KHALIFA
 CLINIQUE LE MARRAKECH

 QUARTIER MASMOUDI
 TARGA(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH maroc
NINA LEA COFFEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الجازولية رقم 17 تاركة مراكش - 
4333  مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 NINA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LEA COFFEE

مطعم و) (: غرض الشركة بإيجاز)
مقهى للمشروبات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
(- مراكش) تاركة  (17 رقم) الجازولية 

4333))مراكش املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
الفاضل)) اب3  سمية  السيدة 
 17 تجزئة العزوزية الرقم) عن3ا ه)ا))

تاركة)43333))مراكش املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الفاضل)) اب3  سمية  السيدة 
 17 تجزئة العزوزية الرقم) عن3ا ه)ا))

تاركة))43333))مراكش املغرب)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)184888.

643I

STE AGEFICO SARL

CENTRAL CAR RENTALS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 93333، طنجة املغرب
CENTRAL CAR RENTALS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 17 ز قة 
36 تجزئة أمنية 44 محل 2 - 93333 

طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.84187

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تعيين) (2321 مارس) (29 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))جعبق)

سليمان كمسير وحيد



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13566

تبعا لقب3ل استقالة املسير.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (36 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)241131.
641I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

ماكرو اليك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
ماكرو اليك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 25 ممر 

الحدائق، اقامة الكنز،الطابق 
السفلي عين السبع الدارالبيضاء - 

23613 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

497197
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (34
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
ماكرو) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

اليك.
في) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معدات الكهربائية.
 25 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الكنز،الطابق) اقامة  الحدائق،) ممر 
(- الدارالبيضاء) السبع  عين  السفلي 

23613)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: الدين) صالح  بنشقرون  السيد 
533)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

السيد كبادو ي3سف):))533)حصة)
بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ي3سف  كبادو  السيد 
اقامة))باب البيضاء)عمارة))61)الشقة)
 27182 ( ب3سك3رة الدارالبيضاء) (13

الدارالبيضاء)املغرب.
الدين) صالح  بنشقرون  السيد 
  61 عمارة) البيضاء) باب  عن3ا ه)ا))
16)مرفق رمل لهالل ب3سك3رة) شقة)
الدرالبيضاء) (27182 الدرالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ي3سف  كبادو  السيد 
اقامة))باب البيضاء)عمارة))61)الشقة)
 27182 ( ب3سك3رة الدارالبيضاء) (13

الدارالبيضاء)املغرب
الدين) صالح  بنشقرون  السيد 
  61 عمارة) البيضاء) باب  عن3ا ه)ا))
16مرفق رمل لهالل ب3سك3رة) شقة)
الدرالبيضاء) (27182 الدرالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2321)تحت رقم)772661.
642I

PRO VERTI

PRO VERTI GLASSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

PRO VERTI GLASSE
حي السالم األزهر مجم3عة 18 عمارة 
215 الشقة 14 األلفة الدارالبيضاء 

 CASABLANCA ،23223 ،
MAROC

PRO VERTI GLASSE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

مصطفى املعاني طابق 2 شقة رقم 
9 الدارالبضاء الدارالبضاء 23133 

الدارالبضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

533365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 PRO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VERTI GLASSE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

. DIVERS OU CONSTRUCTION

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

شقة رقم) (2 مصطفى املعاني طابق)

 23133 الدارالبضاء) الدارالبضاء) (9

الدارالبضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

الحامدي) عبدالعزيز  السيد 

 35 ج) املستقبل  إقامة  عن3ا ه)ا))
معروف) سيدي  (2 رقم) (313 عمارة)

البيضاء) الدار  (23523 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

الحامدي) عبدالعزيز  السيد 

 35 ج) املستقبل  إقامة  عن3ا ه)ا))
معروف) سيدي  (2 رقم) (313 عمارة)

البيضاء) الدار  (23523 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

643I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

رتميتراد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
رتميتراد شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي املدينة 
الجديدة حي املستقبل تجزئة رقم 
ب  16 محل الطابق السفلي حي 

م3الي رشيد الدارالبيضاء - 23652 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
531315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 يناير) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

رتميتراد.
صنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس.
املدينة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
رقم) تجزئة  املستقبل  حي  الجديدة 
حي) السفلي  الطابق  محل  (16 ( ب)
 23652 (- م3الي رشيد الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد رتمي عبدالفتاح)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد رتمي عبدالفتاح عن3ا ه)ا))
 19 سكنية) مجم3عة  املنزه  اقامة 
ز قة)11)عمارة)43)الطابق))2)شقة)8 
الدارالبيضاء) (23652 الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد رتمي عبدالفتاح عن3ا ه)ا))
 19 سكنية) مجم3عة  املنزه  اقامة 
ز قة)11)عمارة)43)الطابق))2)شقة)8 
الدارالبيضاء) (23652 الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2321)تحت رقم)776745.

644I

RIAD CONSULTANT

شركة
YOUSSRA  METAL SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 YOUSSRA  METAL-   شركة
SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي م3طن 

باملقرعمارة 59 الطابق االول املكتب 
31 ز قة تامسنا وفاق خريبكة - 

25333 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
شركة))) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.YOUSSRA  METAL SARL-AU-
غرض الشركة بإيجاز):)-أعمال أو)

إنشاءات متن3عة))مقاول).
م3طن) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
59)الطابق االول املكتب) باملقرعمارة)
(- خريبكة) وفاق  تامسنا  ز قة  (31

25333)خريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حشالف عبد هللا):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد حشالف عبد هللا عن3ا ه)ا))
خريبكة) ب3لن3ار  السبيت  حي  (236

25333)خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد حشالف عبد هللا عن3ا ه)ا))
خريبكة) ب3لن3ار  السبيت  حي  (236

25333)خريبكة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2321)تحت رقم)195.
645I

AMIATIS CONSEIL

AL FAYSSAL IMMOBILIER
إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 23333، الدار البيضاء 

املغرب
 AL FAYSSAL IMMOBILIER

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: 13 ز قة 

أحمد املجاطي ، إقامة األلب ، 
الطابق األول ، رقم 38 - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.433819

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2321 يناير) (26 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

امل3افقة على قب3ل شريك جديد في)

 SIRAJ INVEST Sarl(الشركة،)شركة

بالدار) التجاري  في السجل  املسجلة 

293759)ويمثلها) البيضاء)تحت رقم)

السيد حمزة العلج.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
الشركة) رأسمال  زيادة  مايلي:)

درهم) (14.333.333.33 بمقدار)

النقدية) املساهمات  طريق  عن 

درهم) (1.333.333.33 من) ليرتفع 

بإصدار) درهم  (15.333.333.33 إلى)

 133 143.333)حصة جديدة بقيمة)

درهم لكل منها مرقمة من)13.331)إلى)

153.333)درهم مدف3عة بالكامل.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)قب3ل إستقالة السيدة سامية)

ال3طنية) للبطاقة  الحاملة  العلج،)
من مهامها كمسيرة) (BK46622 رقم)

وحيدة للشركة.)

على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 

للشركة) وحيد  مسير  تعيين  مايلي:)

السيد رشيد سبتي،)الحاملة للبطاقة)

.F73323(ال3طنية رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رأسمال الشركة

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)التسيير

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)779242.

646I

KASRI EXPERTS

Ö BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

KASRI EXPERTS

 Place(de(florence(Imm(l’urbaine

/ s ، 30000، FES(MAROC

Ö BATIMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحضري ز قة تالسينت رقم 

2 تجزئة بنيس الزه3ر 2 فاس - 

33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 Ö (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BATIMENT

أشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

متن3عة وبيع وشراء)و قل م3اد البناء.

-)تأجير املعدات لألفراد واملهنيين

-)البناء.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الحضري ز قة تالسينت رقم)2)تجزئة)

بنيس الزه3ر)2)فاس)-)33333)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أسامة الدرة):))133)حصة)

بقيمة)1.333)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) الدرة  أسامة  السيد 
ز قة اكلي الزه3ر) (67 شارع شنكيط)

2)فاس)33333)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) الدرة  أسامة  السيد 
ز قة اكلي الزه3ر) (67 شارع شنكيط)

2)فاس)33333)فاس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2333.
647I

FIDUORGA

PERMACULTURE GARDENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUORGA
 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca
MAROC

Permaculture Gardens شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - - الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535615
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Permaculture Gardens
الغرض) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
من الشركة ه3)،)بشكل مباشر أو غير)
تقديم املساعدة في املغرب) (، مباشر)
هيئة) ألي  أو  لنفسها  (، الخارج) وفي 
عامة أو خاصة أو غيرها فيما يتعلق)

بأنشطة:)

وتط3ير) الضيافة  دار  (-

السياحة البيئية

الزراعة املستدامة. (-

املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 

واملالية) والتجارية  الصناعية 

تك3ن) قد  التي  والعقارية  واملنق3لة 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

أن) املحتمل  من  أو  الشركة  بهدف 

وكذلك أي) (، تعزز تحقيقه وتط3يره)

مشاركة مباشرة أو غير مباشرة)،)بأي)

في الشركات التي) شكل من األشكال.)

تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات)

صلة.

13)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)

الدار) (- (- (5 شقة) (3 الطابق) الحرية 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 253 ( (: ( -1ياسين بلفقيه) السيد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

  Inc« :  9426-3944»2- الشركة)

753)حصة بقيمة)13)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد)-1ياسين بلفقيه))عن3ا ه)ا))

 .4. إتغ) العرو�شي.) محمد  شارع  (.

م3افقة)11.))-)الدار البيضاء)املغرب.

 »Inc  9426-3944»2- الشركة)

عن3ا ه)ا))كندا)،)1986)،)شارع سان)

)كيبيك))) م3 تريال) (H3J1A5 أ ط3ان.)

كندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد)-1ياسين بلفقيه))عن3ا ه)ا))

 .4. إتغ) العرو�شي.) محمد  شارع  (.

م3افقة)11.))-)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 34 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781229.

648I

omnium(management

JNANE ANDALOUS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

قفل التصفية

omnium(management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc

JNANE ANDALOUS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم 55 

بل3ك د زواغة العليا  - 33333 فاس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.39637

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

2321)تقرر حل) 33)دجنبر) املؤرخ في)

شركة ذات) ( (JNANE ANDALOUS

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 133.333 رأسمالها) مبلغ  ال3حيد 

درهم وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم)

 33333 (- ( بل3ك د زواغة العليا) (55

نشاط) لغياب  املغرب  تيجة  فاس 

الشركة.

و عين:

) اده و عن3ا ه)ا)) السيد)ة))سمير)

ج)) م  الخطاب  بن  عمر  شارع  (39

)ة)) كمصفي) املغرب  فاس  (33333

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 55 وفي رقم) (2323 33)دجنبر) بتاريخ)

33333)فاس) (- بل3ك د زواغة العليا)

املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)23)ماي)2321 

تحت رقم)2449.

649I

FIDUORGA

PRIME STAFF MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUORGA

 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca

MAROC

Prime(Staff(Maroc شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

الحرية الطابق 3 شقة 5 - - الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535617

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 Prime (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.Staff(Maroc

الغرض) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

من الشركة ه3)،)بشكل مباشر أو غير)

تقديم املساعدة في املغرب) (، مباشر)

هيئة) ألي  أو  لنفسها  (، الخارج) وفي 

عامة أو خاصة أو غيرها فيما يتعلق)

بأنشطة:)

والدراسات) االستشارات  (-

والهندسة.

تجنيد. (-

واملراجعة) التدريب  (-

واملساعدة والصيا ة.

البحث والتط3ير. (-

الشبكة) أ ظمة  تشغيل  (-

واالستعا ة بمصادر خارجية.

املنتجات) وت3زيع  تط3ير  (-

واألجهزة والبرامج والحزم البرمجية.
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بجميع) (، مشاركة الشركة) (-

ال3سائل بشكل مباشر أو غير مباشر)

تتعلق) قد  التي  العمليات  جميع  في 

إنشاء) طريق  عن  منها  بالغرض 

أو) (، املساهمة) أو  (، شركات جديدة)

األوراق املالية أو) االكتتاب أو شراء)

(، أو اال دماج) (، الحق3ق االجتماعية)

أو إدارة) (، أو التأجير) (، أو االستح3اذ)

التأجير.)جميع األص3ل أو املؤسسات)

جميع) أو  قل  وتشغيل  (، التجارية)

العمليات وبراءات االختراع املتعلقة)

بهذه األنشطة.

املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 

واملالية) والتجارية  الصناعية 
تك3ن) قد  التي  والعقارية  واملنق3لة 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

أن) املحتمل  من  أو  الشركة  بهدف 

وكذلك أي) (، تعزز تحقيقه وتط3يره)

مشاركة مباشرة أو غير مباشرة)،)بأي)

في الشركات التي) شكل من األشكال.)

تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات)

صلة.

13)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)

الدار) (- (- (5 شقة) (3 الطابق) الحرية 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  Prime(Staff(Inc«( ( :« 1- الشركة)

993)حصة بقيمة)133)درهم للحصة

 13 ( (: ( بلفقيه) ياسين  (2- السيد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

  »Prime( Staff( Inc« ( الشركة)

(، (1986 (، كندا) مقرها  عن3ا ه)ا))

 H3J1A5 (( ( ( ا ط3ان.) سا ت  شارع 

Montreal (Quebec))كندا.

السيد))ياسين بلفقيه))عن3ا ه)ا)).)

شارع محمد العرو�شي.)إتغ).4.)م3افقة)

11.))-)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ( السيد اياسين بلفقيه)

شارع محمد العرو�شي.)إتغ).4.)م3افقة)

11.))-)الدار البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 34 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781228.

653I

كابيم3ك

AMALY RACHID SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كابيم3ك

23 ز قة ش3 يي الدارالبيضاء ، 

23373، الدارالبيضاء املغرب

AMALY RACHID SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي إقامة 

القصر العمارة E رقم 22, تقاطع 

شارع غا دي و شارع يعق3ب 

املنص3ر, ز قة ميزوتيس و 

ز قة ياسمينة سابقا - 23383 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.153765

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 ماي) (37 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (AMALY RACHID SARL

وعن3ان) درهم  (533.333 رأسمالها)

القصر) إقامة  اإلجتماعي  مقرها 

شارع) تقاطع  (,22 رقم) (E العمارة)

غا دي و شارع يعق3ب املنص3ر,)ز قة)

(- سابقا) ياسمينة  ز قة  و  ميزوتيس 

املغرب  تيجة) الدارالبيضاء) (23383

ل):) تيجة لت3قف النشاط.

إقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تقاطع) (,22 رقم) (E العمارة) القصر 

شارع غا دي و شارع يعق3ب املنص3ر,)

ز قة ميزوتيس و ز قة ياسمينة سابقا)

- 23383)الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

الزعيم) ( رشيد) م3الي  السيد)ة))

كاليف3ر يا) عن3ا ه)ا)) و  ال3دغيري 

 27182 ب3سك3رة) (23 ادن فيال رقم)

)ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخ3لة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العق3د و ال3ثائق املتعلقة بالتصفية)

(,22 رقم) (E العمارة) القصر  إقامة  (:

تقاطع شارع غا دي و شارع يعق3ب)

ز قة) و  ميزوتيس  ز قة  املنص3ر,)

ياسمينة سابقا

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)783882.
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إئتما ية ال3فاء

START DEPANNAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتما ية ال3فاء

شارع عالل الفا�شي الرقم 79 

سطات ، 26333، سطات املغرب

START DEPANNAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الرقم 429 

، تجزئة كمال 2 ، بل3ك ب سطات - 

26333 سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6563

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 START(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DEPANNAGE

غرض الشركة بإيجاز):)-1)مستغل)

الجر) بشاحنات  خاصة  مقاولة 

والتصليح

-2)ميكا يكي.

الرقم) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

ب) بل3ك  (، (2 كمال) تجزئة  (، (429

سطات)-)26333)سطات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 166.666 ( (: السيد لعتيق ياسين)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

((: الحكيم) عبد  لعتيق  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (166.666

للحصة).

((: الدين) لعتيق  3ر  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (166.667

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ياسين  لعتيق  السيد 

 429 الرقم) بل3ك باء) (2 تجزئة كمال)

سطات)26333)سطات املغرب.

الحكيم) عبد  لعتيق  السيد 

باء) بل3ك  (2 كمال) تجزئة  عن3ا ه)ا))

سطات) (26333 سطات) (429 الرقم)

املغرب.

السيد لعتيق  3ر الدين عن3ا ه)ا))

 429 الرقم) بل3ك باء) (2 تجزئة كمال)

سطات)26333)سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ياسين  لعتيق  السيد 

 429 الرقم) بل3ك باء) (2 تجزئة كمال)

سطات)26333)سطات املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2321)تحت رقم)258/2321.

652I
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JURIS INVEST PARTNERS

ACCOLADE
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الت3فيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 23273، الدار البيضاء 

املغرب
ACCOLADE »شركة املساهمة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: زاوية 
شارع يعق3ب املنص3ر وز قة 

سقراط مجم3عة 5 اقامة مازوريل 
الطابق الثاني املغرب 13173 الدار 

البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.127871
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)أبريل)2321
األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 
القا 3ن:) مقتضيات  مع  للشركة 

تحديث النظام االسا�شي للشركة)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)778799.
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JURIS INVEST PARTNERS

TENOR FINANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الت3فيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 23273، الدار البيضاء 

املغرب
TENOR FINANCES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: 22 شارع 
م3الي ي3سف  املغرب 23243 الدار 

البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.139823

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)15)أبريل)2321

األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 
القا 3ن:) مقتضيات  مع  للشركة 

تحديث النظام االسا�شي للشركة)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)778833.
654I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

بروفيسيونال سيستيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
بروفيسي3 ال سيستيم شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي اقامة 
التقدم ج ه 2-17الطابق الثاني 
سيدي البر 3�شي الدارالبيضاء - 

23635 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

534875
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بروفيسي3 ال سيستيم.
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعل3ميات.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الثاني) 17-2الطابق  ه) ج  التقدم 
(- الدارالبيضاء) البر 3�شي  سيدي 

23635)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

((: الدين) صالح  بنشقرون  السيد 
493)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
513)حصة) ( (: السيد ل3راد احمد)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
الدين) صالح  بنشقرون  السيد 
عمارة61  البيضاء) باب  عن3ا ه)ا))
16ملحقة رمل لهالل ب3سك3رة) شقة)
الدارالبيضاء) (27182 البيضاء)

املغرب.
عن3ا ه)ا)) احمد  ل3راد  السيد 
اقامة الشباب منطقة د عمارة)1رقم)
 23253 عين السبع الدارالبيضاء) (9

الدرالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الدين) صالح  بنشقرون  السيد 
عمارة61  البيضاء) باب  عن3ا ه)ا))
16ملحقة رمل لهالل ب3سك3رة) شقة)
الدارالبيضاء) (27182 البيضاء)

املغرب
عن3ا ه)ا)) احمد  ل3راد  السيد 
اقامة الشباب منطقة د عمارة)1رقم)
 23253 عين السبع الدارالبيضاء) (9

الدرالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)783441.
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HELP ENTREPRISE

QUALIMET AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE(BOURED 2EME(ETG
 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
QUALIMET AFRICA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

ركراكة إقامة الك3ر يش شقة 1 

الطابق السفلي عمارة 2 - 23453 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.QUALIMET AFRICA

إصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وصيا ة م3اد واالت القياس.

ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 1 شقة) الك3ر يش  إقامة  ركراكة 

 23453  -  2 عمارة) السفلي  الطابق 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ب3سعدان ادريس):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

ادريس) ب3سعدان  السيد 

عن3ا ه)ا))19)ز قة كيز)2)درج أ طابق)

5)شقة)31)الصخ3ر الس3داء)23293 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

ادريس) ب3سعدان  السيد 

عن3ا ه)ا))19)ز قة كيز)2)درج أ طابق)

5)شقة)31)الصخ3ر الس3داء)23293 

الدار البيضاء)املغرب.
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باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)783929.
656I

cabinet ermes sarl

 SOCIETE
QUANTOMWORKS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت3سيع نشاط الشركة)

cabinet ermes sarl
 av(prince(heritier(imm(ahram

 n°04 TANGER، 90000،
TANGER MAROC

 SOCIETE QUANTOMWORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها االجتماعي طنجة 
البالية بئر املقرع ز قة 2 رقم 5 
طنجة. - 93333 طنجة املغرب.

ت3سيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.137233
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2323 أكت3بر) (22 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
•)الخبرة واالستشارات

•)أعمال البناء)والتشييد والتجهيز)
أعمال) وتنفيذ  (، اإلنشاءات) لجميع 
(، والعمالة) وامل3اد  (، الجاهزة) البناء)
وجميع أعمال التجصيص)،)والطالء)
(، والكهرباء) (، الصحية) والسباكة  (،

والعزل.
بكافة) املباني  وتجهيز  إنشاء) (•
أ 3اعها والقيام بأي نشاط في مجال)

البناء)واألشغال العامة.
•)أعمال التشطيب.

•)أعمال  جارة األملني3م والخشب.
والجدران) األرضيات  أعمال  (•
وتركيب وت3ريد جميع أ 3اع البالط)

والرخام.
أعمال مد األ ابيب والتركيبات) (•

املختلفة للمباني والتشييد.
والتجارة) والتصدير  االستيراد  (•
مهما كان شكلها) (، ال3طنية والدولية)
ومهما كا ت طبيعتها)،)من أي  3ع من)

واألجهزة) والت3ريدات  وامل3اد  امل3اد 

وقطع الغيار املتعلقة بنشاط الشركة.

التعاقد من الباطن على كل أو) (•

أو) من أي  3ع من أ 3اع البناء) جزء)

غيرها من املعدات واآلالت والعناصر)

واملش3رة) واملفروشات  الزخرفية 

للتنفيذ) امل3ظفين  وتعيين  والتدريب 

الكلي أو الجزئي لألعمال.

املعدات) من  أي  3ع  تأجير  (•

املتعلقة بنشاط الشركة.

•)جميع أ 3اع العمليات في املجال)

أو) الحرفي  أو  الصناعي  أو  التجاري 

غيره.

وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء) (•

في) تدخل  التي  املنتجات  جميع 

وامتالك) (، أعاله) املذك3رة  األنشطة 

طريق) عن  شركة  أي  في  حصة 

واالكتتاب) واال دماج  املساهمة 

وشراء)األوراق املالية والحق3ق وعلى)

أي حال.

املعامالت) جميع  (، عام) بشكل 

التجارية أو الصناعية أو الت3زيعية أو)

املالية أو املنق3لة أو العقارية املرتبطة)

باألشياء) مباشر  أوغير  مباشر  بشكل 

املذك3رة أعاله والتي من املحتمل أن)

تساهم في تط3ر الشركة..

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

فبراير) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)1633.

657I

JURIS INVEST PARTNERS

ASSURANCE AL FAHD
إعالن متعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الت3فيق سيدي معروف الدار 

البيضاء، 23273، الدار البيضاء 

املغرب

ASSURANCE AL FAHD  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 43 ز قة 

عبد امل3من حسان - 13323 الرباط 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.78935
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 مارس) (31 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
قب3ل استقالة املسير و تعيين) مايلي:)
السيد محمد فريد بنسعيد))البطاقة)
مسيرللشركة) (A 233856 ال3طنية)
البطاقة) لحليمي  اسماء) السيدة  و 
ممثل) مسير  (A 343432 ال3طنية)

مسؤول للشركة)))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث النظام االسا�شي)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)115346.
658I

ك3مافيد

 SOCIÉTÉ TRANSPORT
 DE MARCHANDISE DE

L›ORIENTAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ك3مافيد
13 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

63333، وجدة املغرب
 SOCIÉTÉ TRANSPORT
 DE MARCHANDISE DE

L’ORIENTAL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : طريق 
أحفير امام CIMAC - 60000 وجدة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.15185

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2321 ماي) (17 في) املؤرخ 
 SOCIÉTÉ TRANSPORT حل)
 DE MARCHANDISE DE
ذات) شركة  (L’ORIENTAL SARL

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعن3ان  درهم  (533.333

 CIMAC(اإلجتماعي طريق أحفير امام

63333 -)وجدة املغرب  تيجة لسبب)

التصفية م3ت أحد شركاء)الشركة.

و عين:

و) بنتركي  ( جمال) السيد)ة))

ز قة) بلخضر  محمد  حي  عن3ا ه)ا))

بني بشير رقم)2 63333)وجدة املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

السيد)ة))حسن))م3حا و عن3ا ه)ا))

وجدة)63333)وجدة املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)17)ماي)2321)وفي طريق أحفير)

امام)CIMAC - 63333)وجدة املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)2367.

659I

preficos

 ENCURE TECHNICAL  
 SERVICES MOROCCO

LIMITED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

preficos

 mohamed(bouziane(résidence

 farhataine 2 appt 11 casablanca

 derb(feriha(rue 2 n 23، 20400،

casablanca casablanca

 ENCURE TECHNICAL  

 SERVICES MOROCCO LIMITED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : 2 شارع 

ابن ج3زي حي املستشفيات الدار 

البيضاء 23333 الدار البيضاء  

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.285737



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13572

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل))) (2321 35)مارس) املؤرخ في)

 ENCURE TECHNICAL SERVICES

MOROCCO LIMITED)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 133.333 رأسمالها) مبلغ  ال3حيد 

 2 اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان  درهم 

املستشفيات) حي  ج3زي  ابن  شارع 

23333)الدار البيضاء)) الدار البيضاء)

املغرب  تيجة إلقفال تام للشركة).

و عين:

و) جامي  ( ( محمد) السيد)ة))

الذهب) واد  شارع  ( (694 عن3ا ه)ا))

 23433 الجماعة) قرية  خالد  درب 

)ة)) كمصفي) ( املغرب) البيضاء) الدار 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) (2 وفي) (2321 مارس) (35 بتاريخ)

الدار) املستشفيات  حي  ج3زي  ابن 

البيضاء)) الدار  (23333 البيضاء)

املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2321)تحت رقم)771349.

663I

TGE FIDUS

BTP HAYAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TGE FIDUS

شارع الزرقط3ني كمال بارك سا تر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28813، 

املحمدية املغرب

BTP HAYAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 612 شارع 

واد املخازن السعادة العليا - 23833 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 BTP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAYAT

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اعمال) (- عقاري) منعش  (- البناء)

مختلفة..

عن3ان املقر االجتماعي):)612)شارع)

واد املخازن السعادة العليا)-)23833 

املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ب3زيان) الزيت3ني  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 ( (: املصطفى  يب3ي) السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد الزيت3ني ب3زيان عن3ا ه)ا))

بني يخلف) (314 رقم) (2 تجزئة الفتح)

28815)املحمدية املغرب.

السيد املصطفى  يب3ي عن3ا ه)ا))

 41133 ( 19/أ كستيليتغ3) فيا بل3 ا)

م3دينا إيطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد الزيت3ني ب3زيان عن3ا ه)ا))

بني يخلف) (314 رقم) (2 تجزئة الفتح)

28815)املحمدية املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)39)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1347.

661I

FIDUORGA

IS2E MAROC
إعالن متعدد القرارات

FIDUORGA
 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca
MAROC

IS2E MAROC  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 13 شارع 
سيدي محمد ابن عبد هللا عمارة 

فيجي حي التساهل ب3رك3ن  - - الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.86367
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (19 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 
تريكي) السيدة  ( تنازل) بعد  مايلي:)
(، املغربية) الجنسية  من  إلهام 
(، بخريبكة) (17/13/1969 في) ولدت 
ريز) ( (7 فيال) (، مقيمة بالدار البيضاء)
(. الرحمن) عبد  جاردن سيدي  دريم 
رقم) ( ( حامل بطاقة اله3ية ال3طنية)
13333)سهم لصالح) BK63684)عن)
املغربي) (، هللا) عبد  مالحفي  السيد 
الجنسية)،)من م3اليد)31/31/1961 
ريز) (7 فيال) في  واملقيم  (، فاس) في 
الرحمن.) عبد  سيدي  جاردن  دريم 
رقم) ال3طنية  اله3ية  بطاقة  حامل 
العام) االجتماع  ي3افق  (.B447524
النقل) على  وبسيط  صريح  بشكل 

املذك3ر.)
على) ينص  الذي  (:2- رقم) قرار 
وتعيين) املدير  استقالة  مايلي:)-1)
الجمعية) تأخذ  مدير جديد))•)
باستقالة) علما  العادية  غير  العامة 
واجباتها) من  إلهام  تريكي  السيدة 
ونهائًيا) بالكامل  إعفائها  و  كمديرة 
الجمعية العامة) من إدارتها.))•)

غير العادية تعين مديرا جديدا:))•)
في) ولدت  ( ب3زيدي) السيدة  ادية  (
(، البيضاء) الدار  في  (11/33/1973
صنهاجة) شارع  (2 خليل) في  ويقيم 

محمدي.) حي  فيليت.) ال  (.128 رقم)

ال3طنيةرقم) اله3ية  بطاقة  حامل 

. BE583843

على) ينص  الذي  (:3- رقم) قرار 

قرر االجتماع) (، بعد ما سبق) مايلي:)

العام تح3يل الشركة ذات املسؤولية)

املحدودة)،)اعتباًرا من هذا الي3م)،)إلى)

شركة ذات مسؤولية محدودة دا ت)

شريك ال3حيد).

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

ورأس) املساهمات  (:6 املادة) مايلي:)

بمبلغ) املال  رأس  تحديد  تم  ( املال)

2.333.333.33)درهم))ملي3ني درهم))

سهم) (23.333 إلى) مقسم  وه3  (،

درهم لكل سهم مكتتب) (133 بقيمة)

بالكامل ومدف3ع بالكامل ومخصص)

مع) يتناسب  بما  ال3حيد  للمساهم 

-السيد عبد هللا املال) ( ( (، مساهمته)

فاس))) (1/1/1961 من م3اليد) (- حفي)

23.333)سهم)

على) ينص  الذي  (:17 رقم) بند 

مدير) وتعيين  املدير  استقالة  مايلي:)

جديد

بند رقم))1):)الذي ينص على مايلي:)

العام تح3يل الشركة ذات املسؤولية)

املحدودة)،)اعتباًرا من هذا الي3م)،)إلى)

شركة ذات مسؤولية محدودة دا ت)

شريك ال3حيد)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781497.

662I

عبد الكريم الشلح

STE ACTRIS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح
حي املنص3ر الذهبي عمارة الناصيري 

، 16153، مشرع بلقصيري املغرب

STE ACTRIS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة



13573 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

الخضراء م حمزة ز قة 5 رقم 73 - 

92153  القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ACTRIS TRANS

:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين

األشغال املختلفة أو البناء

مقاول مفاوض.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

املسيرة الخضراء)م حمزة ز قة)5)رقم)

73 - 92153))القصر الكبير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) ( (: السيد ال3افي فؤاد)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد اقري3ار يسن):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

حي) السيد ال3افي فؤاد عن3ا ه)ا))

املسيرة الخضراء)م حمزة ز قة)5)رقم)

73 92153))القصر الكبير املغرب.

عن3ا ه)ا)) يسن  اقري3ار  السيد 

 22 رقم) (23 حي العروبة م ج الز قة)

92153))القصر الكبير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

حي) السيد ال3افي فؤاد عن3ا ه)ا))
املسيرة الخضراء)م حمزة ز قة)5)رقم)

73 92153))القصر الكبير املغرب
عن3ا ه)ا)) يسن  اقري3ار  السيد 
 22 رقم) (23 حي العروبة م ج الز قة)

92153))القصر الكبير املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

ي3 ي3)2321)تحت رقم)424.
663I

STE SUD EST GESTION SARL

STE DAILY LIGHTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تغيير نشاط الشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 36 العمارة 99 شارع م3الي 

علي الشريف ، 52333، الرشيدية 
املغرب

STE DAILY LIGHTING  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها االجتماعي قصر 

سيدي يحيى فركلة العليا  - 52633 
تنجداد  املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12887
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تغيير) تم  (2321 ماي) (37 في) املؤرخ 
إلى) »كهربائي«) من) الشركة  نشاط 

»-األشغال املتن3عة
-االشغال الكهربائية

-الشاشات الديناميكية«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)272/2321.
664I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE AMSCRAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،
72333، السمارة املغرب

STE AMSCRAP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي بل3ك ب الرقم 192 مكرر 
السمارة - 72333 السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2327
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMSCRAP
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املتالشيات والخردة وأشغال عامة..
الحي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
مكرر) (192 الصناعي بل3ك ب الرقم)

السمارة)-)72333)السمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد مك3ر):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 ( (: مك3ر) عزالدين  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) مك3ر  محمد  السيد 
 192 رقم) ب  بل3ك  الصناعي  الحي 

السمارة)72333)السمارة املغرب.
عن3ا ه)ا)) مك3ر  عزالدين  السيد 
السمارة) (192 رقم) الصناعي  الحي 

72333)السمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) مك3ر  عزالدين  السيد 
السمارة) (192 رقم) الصناعي  الحي 

72333 72333)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)37)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)127/2321.

665I

FISCALITY CONSULTING CENTER

LAHMAMI INGENIERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

حل شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

LAHMAMI INGENIERIE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

18 ،مبنى د إقامة باب مسيمرير 

العزوزية مراكش - 43333 مراكش 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.26349

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2321 ماي) (24 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 LAHMAMI ال3حيد) الشريك  ذات 

رأسمالها) مبلغ  ( ( (INGENIERIE

مقرها) وعن3ان  درهم  (333.333

د) ،مبنى  (18 رقم) شقة  اإلجتماعي 

إقامة باب مسيمرير العزوزية مراكش)

(: مراكش املغرب  تيجة ل) (43333  -

صع3بات مالية.

شقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

رقم)18)،مبنى د إقامة باب مسيمرير)

مراكش) (43333 (- العزوزية مراكش)

املغرب.)
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و عين:

و) لحمامي  ( ت3فيق) ( السيد)ة))

عن3ا ه)ا))أسيف س رقم)42)مراكش)

)ة)) 43333)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124963.

666I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE Y S C SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاو ات  

34333  املغرب تاو ات، 34333، 

تاو ات املغرب

STE Y S C SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع راس 

الخيمة حي حجر الدريان  تاو ات - 

34333 تاو ات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE Y (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.S C SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة)

التجارة).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

راس الخيمة حي حجر الدريان))تاو ات)

- 34333)تاو ات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد ي3سف شم�شي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد ي3سف شم�شي عن3ا ه)ا))

شارع م3الي حي احجر دريان))34333 

تاو ات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد ي3سف شم�شي عن3ا ه)ا))

شارع م3الي حي احجر دريان))34333 

تاو ات املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( االبتدائية بتاو ات)

2321)تحت رقم)63.

667I

زمرا ية))مكتب الدراسات الحسابية و املالية

بريميوم غولد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

زمرا ية  مكتب الدراسات الحسابية 

و املالية

4, ز قة ال3طني طابق 1 شقة 1 ، 

23383، الدارالبيضاء املغرب

بريمي3م غ3لد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي اهل 

ل3غالم طريق 1315 طابق 2 تيط 

مليل  - 29643 الدار البيضاء 

املغرب.

تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.249149

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2323 أكت3بر) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ايت) ادريس  )ة)) السيد) تف3يت 
من) اجتماعية  حصة  (1.333 م3�شى)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333 أصل)
أكت3بر) (28 بتاريخ) ( عادل اومغار) )ة))

.2323
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782292.
668I

CABINET BENHASSAN SARL AU

 الشركة جسينكا
إعالن متعدد القرارات

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد ز قة 43 رقم 5 ق.ج ، 
23443، الدارالبيضاء املغرب

 الشركة جسينكا   »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

ال3حيد«
وعن3ان مقرها االجتماعي: كائنة 

برقم 82 ز قة إبن حازم املعاريف  - 
23333 البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.386945

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
2323)تم اتخاذ) 32)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)31)وفاة الشريك ال3حيد)
:)الذي ينص على مايلي:)-وفاة الشريك)
الرزاق) عبد  السيد  لشركة  ال3حيد 
حسب) (38/11/2323 بتاريخ) قيادي 
اإلراثة) ( ال3فاة وحسب عقد) شهادة 
املنجز من طرف ال3رثة لدى مكتب)
العدل بتاريخ)15/11/2323)تم ت3زيع)
في) املت3في  يمتلكها  التي  الحصص 
الشركة على ورثته الشرعيين كالتالي)
ربيعة سعد م3س3ي))))) السيدة اللة  (:
السيد)) (, اجتماعية) حصة  (19973
قيادي ياسين))))))))))))))))))39945)حصة)

أمين))))))))))))))))))) قيادي  ( السيد) ( (, اجتماعية)

السيدة) (, ( حصة اجتماعية) (39945

 19972 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( )سناء) قيادي)

حصة اجتماعية)),السيد قيادي انس))))))))))))))))))))

املجم3ع)))))))))))))))))))))))))))) (, ( 39945)حصة اجتماعية)

159783)حصة اجتماعية

قرار رقم)32)تغيير الشكل القا 3ني)

:)الذي ينص على مايلي:)-)بعد إدخال)

ال3رثة في رأسمال قرر الجمع العام)

تغيير الشكل قا 3ني لشركة من شركة)

محدودة املسؤولية ذات الشريك))الي)

شركة محدودة املسؤولية.)

الذي) (: التسيير) (33 رقم) قرار 

ينص على مايلي:)-)بعد وفاة الشريك)

الرزاق) عبد  السيد  لشركة  ال3حيد 

إلغاء) الجدد  الشركاء) قرر  قيادي 

تعيين) و  املت3في  املسير  صالحيات 
م3س3ي)))) سعد  ربيعة  اللة  السيدة 

كمسيرة لشركة ملدة غير محدودة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الشركة) رأسمال  (37 ( رقم) بند 
-رأسمال) مايلي:) على  ينص  الذي  (:

مقسم) درهم  (15978333 الشركة)

سعد) ربيعة  اللة  السيدة  كالتالي:)

م3س3ي)))))1997333)درهم)),)السيد))

قيادي ياسين))))))))))))))))))3994533)درهم)))

,)السيد))قيادي أمين)))))))))))))))))))3994533  

سناء))))))))))))))))) ( قيادي) السيدة  ( (, درهم)

قيادي) السيد  (, ( درهم) (1997333

انس)))))))))))))))))))))3994533)درهم),))الم

جم3ع)))))))))))))))))))))))))))))))15978333.33 

درهم)

القا 3ني) الشكل  (32 رقم) بند 

شركة) مايلي:) على  ينص  الذي  (:

محدودة املسؤولية.)

بند رقم)13))التسيير):)الذي ينص)

تعيين السيدة اللة ربيعة) على مايلي:)

ملدة) لشركة  كمسيرة  م3س3ي  سعد 

غير محدودة)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2321)تحت رقم)763796.

669I
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تعيسات

تعيسات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

تعيسات

مركز أجدير تازة ، 35352، تازة 

املغرب

تعيسات شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مركز 

أجدير تازة - 35352 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

تعيسات.

تح3بل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األم3ال-التجارة-مم3ن حفالت.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

أجدير تازة)-)35352)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 133 ( (: تعيسات) جمال  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد جمال تعيسات عن3ا ه)ا))

مركز أجدير تازة)35352)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد جمال تعيسات عن3ا ه)ا))
مركز أجدير تازة)35352)تازة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
مارس) (26 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)174.
673I

FICOSAGE

 STE AL MAALI
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FICOSAGE
 7eme(ETAGE(N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR
 ANZARANE MOULIN IDRISSIA
ATLAS(FES ، 30000، fes(maroc

 STE AL MAALI
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في ط3ر 
التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 48 
بل3ك 1 شقة 16 بالد التازي سهب 

ال3رد  - 33333 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31317

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2323)تقرر حل) 33)شتنبر) املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
  AL MAALI CONSTRUCTION
درهم) (133.333 رأسمالها) مبلغ 
 48 رقم) اإلجتماعي  مقرها  وعن3ان 
بالد التازي سهب) (16 شقة) (1 بل3ك)
33333)فاس املغرب  تيجة) (- ( ال3رد)

ل):)االزمة االقتصادية.
 48 و حدد مقر التصفية ب رقم)
بالد التازي سهب) (16 شقة) (1 بل3ك)

ال3رد))-)33333)فاس املغرب.)
و عين:

و) ( ب3شتى) ( العكلي) السيد)ة))
شارع) النخيل  23تجزئة  عن3ا ه)ا))
فاس) (33333 ( هللا) عبد  بن  عالل 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 
ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2722.

671I

CECOGEL / SARL

 CABINET DE CONSULTING
 ET SERVICES AUX

ENTREPRISES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تعيين ممثل قا 3ني للشركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
 CABINET DE CONSULTING ET
 SERVICES AUX ENTREPRISES

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 
 OUJDA,BD(DERFOUFI(IMM

 HIMRI 3eme(ETAGE(APPT(N°5. -
63333 وجدة املغرب.

»تعيين ممثل قا 3ني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24579
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
وتبعا) (2321 ماي) (36 في) املؤرخ 
تعيين) تقرر  الحالي  املسير  الستقالة 

املمثل)ين))القا 3ني)ين):)
-)بلفياللي محمد

 CABINET DE CONSULTING -
 ET SERVICES AUX ENTREPRISES
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
الكائن) ال3حيد  الشريك  ذات 
 OUJDA,( BD ب:) اإلجتماعي  مقرها 
 DERFOUFI IMM HIMRI 3éme
وجدة) (ETAGE APPT N°5 63333

املغرب
عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)24579

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)2397.

673I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE CENTRE COMMERCIAL

AAZAMI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاو ات  

34333  املغرب تاو ات، 34333، 

تاو ات املغرب

 STE CENTRE COMMERCIAL

AAZAMI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 11 

يناير حي احجر مطاحن تاو ات - 

34333 تاو ات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1881

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STE CENTRE COMMERCIAL

.AAZAMI SARL

:)بيع امل3اد) غرض الشركة بإيجاز)

الغذائية).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- يناير حي احجر مطاحن تاو ات) (11

34333)تاو ات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيد الخلدي منير)):))683)حصة)
بقيمة)133)درهم للحصة).

 663 ( (: عد ان) الخلدي  السيد 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد الخلدي ج3اد):))663)حصة)
بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ( منير) الخلدي  السيد 
مدي3 ة)) عين  مدي3 ة  عين  مركز 

34333)تاو ات املغرب.
السيد الخلدي عد ان عن3ا ه)ا))
 34333 ( تجزئة ال3حدة اوالد اسعيد)

تاو ات املغرب.
عن3ا ه)ا)) ج3اد  الخلدي  السيد 
مدي3 ة)) عين  مدي3 ة  عين  مركز 

34333)تاو ات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ( منير) الخلدي  السيد 
مدي3 ة)) عين  مدي3 ة  عين  مركز 

34333)تاو ات املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بتاو ات)

2321)تحت رقم)62.
674I

FISCALITY CONSULTING CENTER

»SIRINE HOLDING«S.H
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
SIRINE HOLDING«S.H« شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الرويدات 
تجزئة ج3يدر2 عمارة 134 رقم 3 
مراكش - 43333  مراكش  املغرب.
تح3يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.132283

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تح3يل)) ( تم) (2321 ماي) (35 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عمارة) ج3يدر2) تجزئة  »الرويدات 

134)رقم)3)مراكش)-)43333))مراكش))

 4 الشريفية) »تجزئة  إلى) املغرب«)

 43333 (- أمزميز) طريق  ل3داية 

مراكش)))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124976.

675I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

مقهىـ  مطعم بانوراما
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعن3ي3ن)

أو فرسال سب3ر

السجل التجاري 13439 

عقد تسيير حر ألصل تجاري

 38 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

ي3 ي3)2321)أعطت شركة))أو فرسال)

التجاري) بالسجل  املسجلة  سب3ر 

تحت) بتط3ان  االبتدائية  باملحكمة 

عدد)13439)حق التسيير الحر ملقهى)

ـ)مطعم با 3راما،)وه3 جزء)من أصلها)

السكني) باملركب  الكائن  التجاري 

سمير بارك،)كيل3متر)17)طريق سبتة،)

املغرب) تط3ان  (93333 (- مضيق)

لفائدة شركة  الين ف3د شركة ذات)

وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 

لدى) التجاري  بالسجل  املسجلة 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت عدد)493997)واملمثلة بمسيرتها)

السيدة ليلى بنجل3ن بنقاسم،)وذلك)

ي3لي3ز) (31 تبتدئ من) ( ملدة شهرين)

 2321 غشت) (31 في) تنتهي  و  (2321

 83.333 قيمته) شهري  مبلغ  مقابل 

درهم.

676I

AMIATIS CONSEIL

IMPRIMERIE MODERNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 23333، الدار البيضاء 

املغرب
IMPRIMERIE MODERNE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 68 شارع 
م3الي اسماعيل، الصخ3ر الس3داء 

- 23333 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34439

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2321 ماي) (27 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
أي) درهم«) (40.000.000,00«
إلى) درهم«) (60.000.000,00« من)
عن) درهم«) (100.000.000,00«
دي3ن) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781492.
677I

FIDU WARDA SARL-AU

 ATELIER 1.61 ARCHITECTES
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

FIDU WARDA SARL-AU
اقامة بني عمير رقم 55 شقة رقم 7 
شارع الحسن الثاني ، 23333، بني 

مالل بني مالل
Atelier 1.61 Architectes(SARL-

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك ال3حيد

 RUE DE وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 SAFI DERRIERE BANQUE DU
 4-MAROC, IMM(C(BUR(N°3

 QUARTIER(ADMINISTRATIF -

23000 BENI(MELLAL(MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 Atelier(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.1.61(Architectes(SARL-AU

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 EXERCICE DE LA PROFESSION

.D’ARCHITECTE

 RUE DE(:(عن3ان املقر االجتماعي

 SAFI DERRIERE BANQUE DU

 MAROC,( IMM( C( BUR( N°3-4

 QUARTIER ADMINISTRATIF -

.23333 BENI MELLAL MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 KAMAL MOUAD السيد)

درهم) (133 بقيمة) حصة  (:  1.333

للحصة).

 KAMAL MOUAD : السيد) (

100.000,00)بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

 KAMAL MOUAD السيد)

 N°37 RUE EL YASMINE((عن3ا ه)ا

 ETAGE 3 N°7 HAY RAHA 23333

.CASABLANCA MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
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 KAMAL MOUAD السيد)
 N°37 RUE EL YASMINE((عن3ا ه)ا
 ETAGE 3 N°7 HAY RAHA 23333

CASABLANCA MAROC
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)31)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)623.
678I

AMIATIS CONSEIL

TELEHEALTH
إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 23333، الدار البيضاء 

املغرب
TELEHEALTH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: املكاتب 

رقم 35 و 36 ، الطابق األول ، عمارة 
13 ، ز قة البساتين )ز قة الجنرال 

روكي). - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.472731

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 أبريل) (19 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:31 رقم) قرار 
مايلي:)•) قل مقرالشركة من:)-)الدار)
الطابق) (، (29 املكتب رقم) (، البيضاء)
البساتين) ز قة  (، (13 ،عمارة) الرابع)
الدار) (- (: الي) ( الجنرال روكي).) )ز قة 
(، (36 و) (35 املكاتب رقم) (، البيضاء)
ز قة) (، (13 عمارة) (، األول) الطابق 

البساتين))ز قة الجنرال روكي).
على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 
في رأسمال الشركة) الزيادة  (• مايلي:)
ب)433.333.33)درهم من خالل دمج)
الدفع) واملستحقة  السائلة  الدي3ن 
من) لينتقل  الجارية،) الحسابات  في 
433.333.33)درهم إلى)833.333.33 
وإصدار) إنشاء) طريق  عن  (، درهم)
4.333)حصة جديد ب)133.33)درهم)
لكل منها مرقمة من))4.331)حصة))إلى)

8.333)حصة ومدف3عة بالكامل)؛
على) ينص  الذي  (:33 رقم) قرار 
السيد  بيل) استقالة  قب3ل  ( مايلي:)
ال3طنية رقم) للبطاقة  الحامل  اتبر،)
مهامه كمسير وحيد) من  (B445726
محمد) السيد  تعيين  (• ؛) للشركة)
ال3طنية رقم) للبطاقة  الحامل  اتبر،)
جديد)) وحيد  كمسير  (BL121563

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

مقرالشركة
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رأسمال الشركة
على) ينص  الذي  (:43 رقم) بند 

مايلي:)التسيير
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781493.
679I

CABINET TBIB TAHA SARL AU

 MAROC GMH GENIE
CLIMATIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فاييك
رقم 12 شارع الحسن التاني م.ج 

فاس. ، 33333، فاس املغرب
 MAROC GMH GENIE

CLIMATIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 1 
شارع القري ساحة فل3رانس - 

33333 فاس ااملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68183
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MAROC GMH GENIE  :

.CLIMATIQUE

الطاقة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) التصدير  (- التبريد) (- الشمسية)

االستيراد.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- فل3رانس) ساحة  القري  شارع  (1

33333)فاس ااملغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

2)حصة) ( (: السيدة سمر مختاري)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 499 ( (: الحلمي) سلمى  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

499)حصة) ( (: السيد لؤي الحلمي)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) مختاري  سمر  السيدة 

 33333 2)م.ج) 7)ز قة االخطل شقة)

فاس املغرب.

عن3ا ه)ا)) الحلمي  السيدة سلمى 

 33333 2)م.ج) 7)ز قة االخطل شقة)

فاس املغرب.

 7 عن3ا ه)ا)) الحلمي  لؤي  السيد 

 33333 م.ج) (2 شقة) االخطل  ز قة 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيدة سمر مختاري عن3ا ه)ا))7 

ز قة االخطل شقة)2)م.ج)3333)فاس)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2715.

683I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE ALAM MAJD POUR LES
MOTOS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاو ات  

34333  املغرب تاو ات، 34333، 

تاو ات املغرب

 STE ALAM MAJD POUR LES

MOTOS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

11 يناير حي احجر دريان تاو ات - 

34333 تاو ات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ALAM MAJD POUR LES MOTOS

.SARL

بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراجات النارية).

 11 عن3ان املقر االجتماعي):)شارع)

يناير حي احجر دريان تاو ات)-)34333 

تاو ات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 333.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.933 ( (: جهاد) السطي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

حصة) (133 ( (: السيدة وافي هجر)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
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عن3ا ه)ا)) جهاد  السطي  السيد 
شارع)11)يناير حي احجر دريان تاو ات)

34333)تاو ات املغرب.
شارع) السيد وافي هجر عن3ا ه)ا))
تاو ات) دريان  احجر  حي  يناير  (11

34333)تاو ات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) جهاد  السطي  السيد 
شارع)11)يناير حي احجر دريان تاو ات)

34333)تاو ات املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( االبتدائية بتاو ات)

2321)تحت رقم)3.

681I

karama conseil

STE ARTRA VOUNEG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تعيين مسير جديد 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، 

33333، فاس املغرب
STE ARTRA VOUNEG   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 2 
مكرر الز قة 29 حي البام بنس3دة 

فاس - 33333 فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53991

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تعيين) (2321 أبريل) (38 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

بنم3�شئ سهام كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)31)ماي)2321 

تحت رقم)2617/2321.

682I

ائتما ية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

FRESHLOG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العرك3ب رقم 7724-31 
صندوق البريد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب
FRESHLOG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

الحسني رقم 31 - 73333 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRESHLOG
الصناعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

البحرية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الداخلة) (73333  -  31 الحسني رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بنكيران) علي  محمد  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
بنكيران) علي  محمد  السيد 
 6 عمارة) مرجا ة  اقامة  عن3ا ه)ا))

كاليف3ر يا) الدمام  شارع  (7 شقة)

23333)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

بنكيران) علي  محمد  السيد 

 6 عمارة) مرجا ة  اقامة  عن3ا ه)ا))

كاليف3ر يا) الدمام  شارع  (7 شقة)

23333)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

ماي)2321)تحت رقم)886.

683I

rochdi(conseil

 YOUSFI AGRI

 ENGINEERING ET

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

rochdi(conseil

تجزئة الق3ات املساعدة رقم 143 

العي3ن ، 73333، العي3ن املغرب

 YOUSFI AGRI ENGINEERING ET

TRAVAUX DIVERS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

م3الي عبد هللا عمارة 31 رقم 35 
العي3ن العي3ن 73333 العي3ن 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 YOUSFI AGRI ENGINEERING ET

. TRAVAUX DIVERS
و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشغال العامة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 35 رقم) (31 عمارة) عبد هللا  م3الي 
العي3ن) (73333 العي3ن) العي3ن 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ي3سفي) هللا  عبد  م3الي  السيد 
 133 بقيمة) حصة  (1.333 ( (: عل3ي)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
ي3سفي) هللا  عبد  م3الي  السيد 
عل3ي عن3ا ه)ا))ز قة م3الي عبد هللا)
بن علي رقم)29)ال3اد االحمر)52333 

الراشدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
ي3سفي) هللا  عبد  م3الي  السيد 
عل3ي عن3ا ه)ا))ز قة م3الي عبد هللا)
بن علي رقم)29)ال3اد االحمر)52333 

الراشدية املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1835.

684I

ائتما ية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

YOUGARTEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العرك3ب رقم 7724-31 
صندوق البريد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب
 YOUGARTEN
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

1 شارع عبدالرحمان بن ع3ف رقم 

2643 - 73333 الداخلة املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11519

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت) (2321 ماي) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

فاقير) م3حى  )ة)) السيد) تف3يت 

حصة اجتماعية من أصل) (23.333

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (23.333

اي3ب فاقير بتاريخ)23)ماي)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

 34 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

ي3 ي3)2321)تحت رقم)971.

685I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

MYRAM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1

 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

MYRAM TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي املحل رقم 

46 مكرر حي الن3ر - 23353 قصبة 

تادلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2311

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MYRAM TRANS
:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 
و) االستيراد  دوليا  و  وطنيا  البضائع 

التصدير بيع املعدات الزراعية.
عن3ان املقر االجتماعي):)املحل رقم)
قصبة) (23353 (- مكرر حي الن3ر) (46

تادلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ب3كري ي3نس):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد جباري عبد الرحيم):))533 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد ب3كري ي3نس عن3ا ه)ا))حي)
23353)قصبة)  5 رقم) (1 االمل بل3ك)

تادلة املغرب.
الرحيم) عبد  جباري  السيد 
عن3ا ه)ا))دوار مجاط كطاية))23353 

قصبة تادلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد ب3كري ي3نس عن3ا ه)ا))حي)
23353)قصبة)  5 رقم) (1 االمل بل3ك)

تادلة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تادلة)

ي3 ي3)2321)تحت رقم)68.
686I

ائتما ية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

YOUGARTEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العرك3ب رقم 7724-31 
صندوق البريد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب
YOUGARTEN  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
1 شارع عبد الرحمان بن ع3ف رقم 

2643 - 73333 الداخلة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11519

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تعيين) تم  (2321 ماي) (23 في) املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة))فاقير)

اي3ب كمسير آخر
تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 34 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

ي3 ي3)2321)تحت رقم)971.

687I

AMJ MANAGEMENT

DGCASH Sarl 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

AMJ MANAGEMENT
 2 ( ( يامنة) اقامة  ( االردن) ( ز قة)
(، طنجة) ( ( (33 رقم) االول  الطابق 

93333،)طنجة املغرب
ذات) شركة  ( (DGCASH Sarl  
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد
 143 اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان 
(- طنجة) (B املحل) (2 الحسن) شارع 

93333)طنجة املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري)
.134937

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 ي3 ي3) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
هللا)) عبد  )ة)) السيد) تف3يت 
من) اجتماعية  حصة  (15 ب3حرات)
)ة)) السيد) ( 133)حصة لفائدة) أصل)
ي3 ي3) (12 بناجم بتاريخ) ( عبد العزيز)

.2321

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243534.

688I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté « CAFE PARTICOLARI«
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 31 املسيرة 1, »س« رقم 

32 ، 43333، مراكش املغرب

 Sté » CAFE(PARTICOLARI« SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي محل في 

الطابق السفلي رقم 26 عمارة ج 

مراكش العزوزية امتداد  - 43333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 Sté » (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CAFE PARTICOLARI« SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)-)استغالل)

مقهى ميلك بار

-)صاحب محل لألكالت السريعة.

محل) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

عمارة ج) (26 في الطابق السفلي رقم)

 43333 (- ( مراكش العزوزية امتداد)

مراكش املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: حكيم) حسن  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) حكيم  حسن  السيد 

بني وكيل) زيان  اوالد  ب3يا  اوالد  دوار 

23233))الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) حكيم  حسن  السيد 

بني وكيل) زيان  اوالد  ب3يا  اوالد  دوار 

23233))الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2321)تحت رقم)124533.

689I

اورو افريك إكسبير

HOME GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

اورو افريك إكسبير

رقم 256 شارع اإلدري�شي، تجزئة 

ص3فيا ال3ردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

43333، مراكش املغرب

HOME GESTION  »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: امللكية 

املسماة السك3ري رقم 12 درب 

املحاميد القصبة  - 43333 مراكش 

املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.131481

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)ماي)2321)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة وه3:

CLARITY CARS
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)7166.
693I

rochdi(conseil

MKS LOCATION
إعالن متعدد القرارات

rochdi(conseil
تجزئة الق3ات املساعدة رقم 143 
العي3ن ، 73333، العي3ن املغرب
MKS LOCATION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: حي خط 
الرملة 32 ز قة ب3د يب رقم 114 
شارع  بئر زران ز قة الزالقة عمارة 
الجماني رقم 34 العي3ن 73333 

العي3ن املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.28535

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 ي3 ي3) (39 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
يملكها) التي  حصة  (1333 تف3يت)
من) كل  الى  فاروق  كمال  السيد 
 533 السيد:)عبد ال3احد محسن) ( ( (:
ابراهيم) عمر  ايت  السيد:) و  حصة 

533)حصة كدلك.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القا 3ني  اشكل  تح3يل 
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 
وحيد الى شركة محدودة املسؤولية.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
ت3سيع نشاط الشركة فيمايلي:كراء)

االليات وتجارة قطاع الغيار
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد:)عبد ال3احد محسن) (-

مسير وحيد للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
التي) حصة  (1333 تف3يت) (- مايلي:)
يملكها السيد كمال فاروق الى كل من)

 533 السيد:)عبد ال3احد محسن) ( ( (:

ابراهيم) عمر  ايت  السيد:) و  حصة 

533)حصة كدلك.

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

ت3سيع نشاط الشركة فيمايلي:كراء)

االليات وتجارة قطاع الغيار.

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القا 3ني  اشكل  تح3يل 

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد الى شركة محدودة املسؤولية

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

ال3احد) عبد  السيد:) تعيين  مايلي:)

محسن مسير وحيد للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1836.
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 la marocaine pour la comptabilite

l’informatique(et(le(conseil(general

اوطاليا سكن

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

 la marocaine pour la

 comptabilite l’informatique et le

conseil(general

 galerie(familia(etage 2 angle

 rue aussama bnou zaid et rue

 d’auvergne(maarif(casablanca ،

23333، الدارلبيضاء املغرب

اوطاليا سكن شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 33 ز قة 

ايت اورير الطابق الثاني ب3رك3ن  - 

23343 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535887

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)اوطاليا)

سكن.

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في االستثمار العقاري وأشغال البناء)

وعلى

العم3م جميع العمليات التجارية

والصناعية و العقارية و املالية).

ز قة) (33 (: عن3ان املقر االجتماعي)

(- ( ايت اورير الطابق الثاني ب3رك3ن)

23343)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عديل محمد  بيل)):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

محمد  بيل)) عديل  السيد 

تاوجطات) عين  شارع  (64 عن3ا ه)ا))

طابق)3)شقة)12)اقامة عربية ب3رك3ن))

23253)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

محمد  بيل)) عديل  السيد 

عن3ا ه)ا)))شارع عين تاوجطات طابق)

ب3رك3ن)) عربية  اقامة  (12 شقة) (3

23253)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)-.
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13581 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

س3رياتيك

سورياتيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

س3رياتيك

23 ز قة ب3ريد الطابق 3 رقم 5 

الصخ3ر الس3داء ، 23293، الدار 

البيضاء املغرب

س3رياتيك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 23 ز قة 
ب3ريد الطابق 3 رقم 5 الصخ3ر 

الس3داء الدار البيضاء - 23293 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535271

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

س3رياتيك.

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكهرباء)و))أعمال البناء)واإلصالح.
ز قة) (23 (: عن3ان املقر االجتماعي)
الصخ3ر) (5 رقم) (3 الطابق) ب3ريد 

 23293 (- البيضاء) الدار  الس3داء)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: س3رياني) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد رشيد س3رياني عن3ا ه)ا))
املحمدي)) الحي  س3سيكا  حي  (138

23573)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد رشيد س3رياني عن3ا ه)ا))
املحمدي)) الحي  س3سيكا  حي  (138

23573)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)783925.
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MIRAGE BUSINESS CONSULTING

S2CAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 33333، 

فاس املغرب
S2CAM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مكاتب 
مارينا الطابق 3 مكتب رقم 19 

شارع عبد الكريم بن جل3ن املدينة 
الجديدة فاس - 33333 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.S2CAM

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
املختلفة.

مكاتب) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 19 رقم) مكتب  (3 الطابق) مارينا 
شارع عبد الكريم بن جل3ن املدينة)
الجديدة فاس)-)33333)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
خلدون)) هشام  محمد  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
خلدون)) هشام  محمد  السيد 
ز قة ابي حيان الت3حيدي) عن3ا ه)ا))
فاس) (33333   5 الشقة) (4 عمارة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
خلدون)) هشام  محمد  السيد 
ز قة ابي حيان الت3حيدي) عن3ا ه)ا))
فاس) (33333   5 الشقة) (4 عمارة)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
مارس) (31 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)1536.
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FIBEN

NOVA TERASSES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL(ALIA 527
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
NOVA TERASSES   شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
 Lot 224 وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 Houria 1 Etg 3 Appt 9 EL(Alia

Mohammedia - 28800 املحمدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27969

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 NOVA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.  TERASSES
مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سناك.
•)ت3ريد وإصالح املعدات البحرية

استيراد و تصدير، (•
أعمال مختلفة. (•

 Lot 224 (: عن3ان املقر االجتماعي)
 Houria( 1( Etg( 3( Appt( 9( EL( Alia
املحمدية) (Mohammedia( -( 28800

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد قاف ياسين):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
 32 السيد قاف ياسين عن3ا ه)ا))
م3الي) ب3زيد  سيدي  املحيط  منظر 
الجديدة) (24333 الجديدة) عبد هللا 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
 32 السيد قاف ياسين عن3ا ه)ا))
م3الي) ب3زيد  سيدي  املحيط  منظر 
الجديدة) (24333 الجديدة) عبد هللا 

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
33)ماي) االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)

2321)تحت رقم)1363.
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FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

 ATWAB BRAHIM ET SES

FILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1

 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 ATWAB BRAHIM ET SES FILS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي عند مركز 

االعمال داي الحي االداري تجزئة 

العثما ية الطابق الثالث  - 23333 

بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATWAB BRAHIM ET SES FILS

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.

عن3ان املقر االجتماعي):)عند مركز)

تجزئة) االداري  الحي  داي  االعمال 

 23333 (- ( العثما ية الطابق الثالث)

بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( السيد الرحاوي ابراهيم):)
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد الرحاوي ابراهيم عن3ا ه)ا))
 23333 49 5)الرقم) حي الهدى بل3ك)

بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد الرحاوي ابراهيم عن3ا ه)ا))
 23333 49 5)الرقم) حي الهدى بل3ك)

بني مالل املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)14)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)677.
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MEKBOUL INGENIERIE

MEKBOUL INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEKBOUL INGENIERIE
 CITEE(DEJEMAA ، 20450،

CASBLANCA MAROC
MEKBOUL INGENIERIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 
األ دلس رقم 1354 تيفلت 

الخميسات - 15433 تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28669
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2319 يناير) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEKBOUL INGENIERIE
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
تيفلت) (1354 رقم) األ دلس 

الخميسات)-)15433)تيفلت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
53)حصة) ( (: السيد يسين مقب3ل)

بقيمة)133)درهم للحصة).
حصة) (53 ( (: السيد ي3نس طالبي)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) مقب3ل  يسين  السيد 
تيفلت) (1354 رقم) األ دلس  حي 

الخميسات)15433)تيفلت املغرب.
عن3ا ه)ا)) طالبي  ي3نس  السيد 
177)جميلة)2)ز قة ب3افي ح ج)23453 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) مقب3ل  يسين  السيد 
تيفلت) (1354 رقم) األ دلس  حي 

الخميسات)15433)تيفلت املغرب
عن3ا ه)ا)) طالبي  ي3نس  السيد 
177)جميلة)2)ز قة ب3افي ح ج)23453 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالخميسات))بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
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POLYFISC

غالية بيلدينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

POLYFISC
 BD(BAAMRANI(AMAL 3 234
 2-ETG(SIDI(BERNOUSSI 204

 BD(BAAMRANI(AMAL 3 2-ETG
 SIDI(BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC
غالية بيلدينغ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 234 شارع 

محمد البعمراني امل 3 الطابق 
الثاني  سيدي البر 3�شي  23633 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
531781

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
غالية) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بيلدينغ.
األعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املتن3عة والبناء)وجميع الحرف.
 234 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
شارع محمد البعمراني امل)3)الطابق)
 23633 ( البر 3�شي) سيدي  ( الثاني)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيد عبد العزيزغالي)
حصة بقيمة)133.333)درهم للحصة)
 1.333 (: العزيزغالي) عبد  السيد 

بقيمة)133.333)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد عبد العزيزغالي عن3ا ه)ا))
دوار اوالد ب3سلهام اوالد �شي الدقاق)
 26353 احمد) ابن  حجاج  سيدي 

Settat)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد عبد العزيزغالي عن3ا ه)ا))
دوار اوالد ب3سلهام اوالد �شي الدقاق)
 26353 احمد) ابن  حجاج  سيدي 

Settat)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 36 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)777239.
698I
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MOUSSAOUI HAJJI

ZAHRAN EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

ZAHRAN EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 

قصرم3الي ابراهيم  الجماعة  عرب 

الصباح زيز أرف3د - 52233 أرف3د 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14953

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAHRAN EVENTS

تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العروض السياحية واملهرجا ات)

كراء)االالت الصناعية)

)تنظيم الرحالت السياحية.

(: االجتماعي) املقر  عن3ان 

)عرب) الجماعة) ( قصرم3الي ابراهيم)

أرف3د) (52233 (- أرف3د) زيز  الصباح 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: زهران) محمد  السيد 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) زهران  محمد  السيد 
شارع م3الي اسماعيل ارف3د)52233 

ارف3د املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) زهران  محمد  السيد 
شارع م3الي اسماعيل ارف3د)52233 

أرف3د املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)813.
699I

ficogedek(sarl(au

A.J TRAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

A.J TRAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي عمارة ب4 
رقم 13 املنص3ر - 53333 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 A.J (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAD

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة

االنعاش العقاري

بيع م3اد البناء.

عن3ان املقر االجتماعي):)عمارة ب4 

مكناس) (53333 (- املنص3ر) (13 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ج3اد امزيغ):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) امزيغ  ج3اد  السيد 

 53353 املنص3ر) (13 رقم) عمارة ب4)

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) امزيغ  ج3اد  السيد 

 53353 املنص3ر) (13 رقم) عمارة ب4)

مكناس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

مارس) (16 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)1397.

733I

COMPTE A JOUR

H CARREAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

H CARREAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

الفط3اكي  - 62333 الناظ3ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 H (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARREAUX

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير البالط واألدوات الصحية.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الفط3اكي))-)62333)الناظ3ر املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: هاجر) اشن  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة اشن هاجر عن3ا ه)ا))حي)

 62333 67 164)رقم) 3)ز قة) عريض)

الناظ3ر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيدة اشن هاجر عن3ا ه)ا))حي)

 62333 67 164)رقم) 3)ز قة) عريض)

الناظ3ر املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1247.

731I
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AM CONSULTING

DOMAINE AYA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

DOMAINE AYA SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي برشيد، 

الكارة، والد زيدان -  33333 برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

15329

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DOMAINE AYA SARL

محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بنزين و خدمات.

برشيد،) (: عن3ان املقر االجتماعي)

برشيد) (33333 ( (- الكارة،)والد زيدان)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (83 ( (: السيدة أزداد حياة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

233)حصة) ( (: السيدة العاللي آية)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيدة العاللي را ية):))233)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيدة العاللي لينا):))233)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيدة العاللي صريا):))233)حصة)
بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) حياة  أزداد  السيدة 
املستشفيات،) حي  إقليم،) ز قة  (،24

23363)الدار البيضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) آية  العاللي  السيدة 
املستشفيات،) حي  إقليم،) ز قة  (،24

23363)الدار البيضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) را ية  العاللي  السيدة 
املستشفيات،) حي  إقليم،) ز قة  (،24

23363)الدار البيضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) لينا  العاللي  السيدة 
املستشفيات،) حي  إقليم،) ز قة  (،24

23363)الدار البيضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) صريا  العاللي  السيدة 
املستشفيات،) حي  إقليم،) ز قة  (،24

23363)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عبداملجيد) العاللي  السيد 
عن3ا ه)ا))كندا)33333)م3ريال كندا

عن3ا ه)ا)) حياة  أزداد  السيدة 
املستشفيات،) حي  إقليم،) ز قة  (،24

23363)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببرشيد))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
732I

ائتما ية ب3عرفة

STE SOTRAMEZ TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ائتما ية ب3عرفة
رقم49 ز قة الدار البيضاء ب3عرفة 
ب3عرفة، 61233، ب3عرفة املغرب

STE SOTRAMEZ TRANS  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 16 
شارع الدار البيضاء بني تجيت  - 

61132 بني تجيت  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

919

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOTRAMEZ TRANS

:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لصالح الغير).

 16 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)

(- ( تجيت) بني  البيضاء) الدار  شارع 

61132)بني تجيت))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: امزيان) حسن  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) امزيان  حسن  السيد 

تجيت) بني  (61132 ( الصباب) دوار 

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) امزيان  حسن  السيد 

تحيت)) بني  (61132 ( الصباب) دوار 

املغرب)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2321)تحت رقم)59/2321.

733I

STE FACILITY.CASH 

 STE NOUR NIAMA
EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF(MAROC

 STE NOUR NIAMA
EQUIPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي رقم 84 حي النكد  

- جرسيف - - 35133 جرسيف 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2323 33) 3 بر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOUR NIAMA EQUIPEMENT
غرض الشركة بإيجاز):))التجارة في)

ل3ازم التجميل والنظافة).
)استيراد وتصدير.

)التفاوض)..
عن3ان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
النكد)) حي  (84 رقم) الخطابي  الكريم 
جرسيف) (35133 (- (- جرسيف) (-

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)ا99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة)) 3هيلة بن عثمان):))533 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
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 533 ( (: السيد ياسين بن عثمان)
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

عثمان) بن  ) 3هيلة  السيدة)
الناظ3ر) املركز  فرخا ة  عن3ا ه)ا))

62333)النلظ3ر املغرب.
السيد ياسين بن عثمان عن3ا ه)ا))
شارع عبد الكريم الخطابي حي النكد)))

35133)جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عثمان) بن  ) 3هيلة  السيدة)
الناظ3ر) املركز  فرخا ة  عن3ا ه)ا))

62333)الناظ3ر املغرب
تم اإليداع القا 3ني ب-))بتاريخ)23 

ماي)2321)تحت رقم)1378.
734I

FIDORO MULTI-SERVICES

BIO ALIMENTAIRE DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
 BIO ALIMENTAIRE DAKHLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطريق 
ال3طنية رقم 1، مركز بئر أ زران، 
وادي الذهب. - 73333 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18459

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 BIO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALIMENTAIRE DAKHLA

الفالحة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بمختلف أ 3اعها وتربية امل3ا�شي..

الطريق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

أ زران،) بئر  مركز  (،1 رقم) ال3طنية 

الداخلة) (73333 (- الذهب.) وادي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ساعد) الرحيم  عبد  السيد 

درهم) (100,00 بقيمة) حصة  (1.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

ساعد) الرحيم  عبد  السيد 

الداخلة) (73333 الداخلة) عن3ا ه)ا))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

ساعد) الرحيم  عبد  السيد 

الداخلة) (73333 الداخلة) عن3ا ه)ا))

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

ي3 ي3)2321)تحت رقم)963.

735I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

 STE AL JANOUB SOUSS
 DE TRAVAUX DIVERS DE

CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY

TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 1127

، 85000، TIZNIT(MAROC

 STE AL JANOUB SOUSS

 DE TRAVAUX DIVERS DE

CONSTRUCTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: محل رقم 
44 تجزئة العين الزرقاء محل رقم 
44 تجزئة العين الزرقاء 85333 

تيز يت املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3813

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (17 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
كمسير) مهنا  الحسبن  السيد  تعيين 

جديد
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الت3قيع االجتماعي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
مايلي:)تلتزم الشركة بالت3قيع املشترك)

للمسيرين
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( االبتدائية بتيز يت)

2321)تحت رقم)211.
736I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 SOCIETE  DE  TRANSPORTS
 D’ASSISTANCE TRANSIT

EUROPEEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D’AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE  DE  TRANSPORTS

 D’ASSISTANCE TRANSIT
EUROPEEN  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها االجتماعي تقاطع 
ز قة بروفانس وز قة باب3م  - 
23313 الدار البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

54149
)بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تغيير) تم  (2321 ماي) (26 في) املؤرخ 

  SOCIETE  DE« تسمية الشركة من)

 TRANSPORTS D’ASSISTANCE

إلى) (« (TRANSIT EUROPEEN

. »STATEMA«

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782665.

737I

FIDORO MULTI-SERVICES

NK FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC

NK FRERES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

1، رقم 136، الداخلة. - 73333 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 NK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRERES

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

ومحالت) واملطاعم  املقاهي  وتسيير 

خدمات مختلفة،) إعداد الحل3يات،)

تجارة عامة،)استيراد وتصدير..

حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- الداخلة.) (،136 رقم) (،1 النهضة)

73333)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
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 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: السيد خالد ايت سعيد)
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).

السيد  3ر الدبن الب3هادي):))533 
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد خالد ايت سعيد عن3ا ه)ا))

مراكش)43365)مراكش املغرب.
الب3هادي) الدبن  السيد  3ر 
24333)الجديدة) عن3ا ه)ا))الجديدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد خالد ايت سعيد عن3ا ه)ا))

مراكش)43365)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

ي3 ي3)2321)تحت رقم)1353.
738I

LES ANGES DES PARADIS PRIVE

 LES ANGES DES PARADIS
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

حل شركة

LES ANGES DES PARADIS PRIVE
حي القدس مجم3عة ب رقم 43 ، 

15433، تيفلت تيفلت
 LES ANGES DES PARADIS PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 1322 
تجزئة الدالية - 15433 تيفلت 

تيفلت.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28111

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 16)مارس) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 LES ANGES DES الشريك ال3حيد)
رأسمالها) مبلغ  ( (PARADIS PRIVE
مقرها) وعن3ان  درهم  (23.333

(- الدالية) تجزئة  (1322 اإلجتماعي)
(: ل) تيفلت  تيجة  تيفلت  (15433

افالس الشركة.
 1322 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
تيفلت) (15433 (- الدالية) تجزئة 

تيفلت.)
و عين:

و) اوبراهيم  ( ( خذيجة) السيد)ة))
ز قة عين جال3ت حي) (84 عن3ا ه)ا))
1233)تمارة تمارة كمصفي) اال بعاث)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)326.
739I

ADYEL & ASSOCIES

LAVSERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc
LAVSERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 
ا فا إقامة ازور مكتب رقم 11B الدار 

البيضاء - 23333 الدار البيضاء 
املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.482189
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)35)أبريل)2321)تم))تح3يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مكتب) ازور  إقامة  ا فا  شارع  (131«
 23333 (- البيضاء) الدار  (11B رقم)
»الحي) إلى) املغرب«) البيضاء) الدار 
 N ° 12 اإلقامة) االزهرية  الحسني،)

الدار) (19A املجم3عة) (221 مبنى)
البيضاء)) الدار  (23233 (- البيضاء)

املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781911.
713I

ART HOUDA

ART HOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ART HOUDA
 HAY AL MOUJAHIDINE LOT

 ALAIN(AL(FATH(N°29 TANGER،
93333، طنجة املغرب

ART HOUDA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 HAY AL وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 MOUJAHIDINE LOT ALAIN N°

90000 - 29 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

89333
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2318 أبريل) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 ART (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOUDA
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 MARCHANDS PRODUITS

.ARTISANA
 HAY AL (: عن3ان املقر االجتماعي)
 MOUJAHIDINE LOT ALAIN N°

93333 - 29)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
((: عطار�شي) ه3دادوييب  السيدة 
53)حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيدة ا يسة زوكاري):))53)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عطار�شي) ه3دادوييب  السيدة 

  RUE VISSENTE  12 ( ( عن3ا ه)ا))

93333)طنجة املغرب.

السيدة ا يسة زوكاري عن3ا ه)ا))))

RUE VISSENTE  93333 12)طنجة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عطار�شي) ه3دادوييب  السيدة 

  RUE VISSENTE  12 ( ( عن3ا ه)ا))

93333)طنجة املغرب

السيدة ا يسة زوكاري عن3ا ه)ا))))

RUE VISSENTE  93333 12)طنجة)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (14 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2318)تحت رقم)231863.

711I

استشارات بشير

بينحاس موروكو تورز م ا
إعالن متعدد القرارات

استشارات بشير

حي الشرف عملية الهدى العمارة 4 

الشقة 4 الدور 1 ، 43333، مراكش 

املغرب

بينحاس م3روك3 ت3رز م ا »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: قيسارية 

الدردوري الطابق األول رقم 1 

برانس هيرتيير تارودا ت. - 83333 

تارودا ت املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1425

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

2319)تم اتخاذ) 38)غشت) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
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قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:
الجدد) املشاركين  املديرين  تعيين 

للشركة)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين ت3قيع املديرين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
املديرين) تعيين  (:13 رقم) بند 
مايلي:) على  ينص  الذي  املشاركين:)
مغربي) (، ك3هن) بنحاس  السيد  (-
حامل) (1948 م3اليد) (، الجنسية)
 BE644433 ( ( البطاقة ال3طنية رقم)
درب العف3 تارودا ت)) (295 املقيم في)
-)السيدة))املسع3دي ث3رية)،)مغربية)
1969)حاملة) ،)من م3اليد) الجنسية)
  E352183 ( رقم) ال3طنية  البطاقة 
شارع) الدردوري  تجزئة  في  املقيمة 
تم تعيينهم) ( سيدي محمد تارودا ت)
كمديرين مشاركين للشركة لفترة غير)

محددة.
16:)الت3قيع:)الذي ينص) بند رقم)
بالت3قيع) الشركة  تلتزم  مايلي:) على 
للمديرين) آخر)) أو  )واحد  املنفصل)
املشاركين،)إما:)السيد بنحاس ك3هن)

أو السيدة))املسع3دي ث3رية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بتارودا ت) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)876.
712I

karama conseil

STE AGRICOLE DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
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، 

33333، فاس املغرب
STE AGRICOLE DECO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي ز قة 1 دوار ال3داية  فاس - 

33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRICOLE DECO

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اال تاج التجاري والصناعي))والفالحي)

للخدمات املد ية او العسكرية)/امل3اد)

الغدائية املحفظة))/.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- فاس) ( دوار ال3داية) (1 السفلي ز قة)

33333)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( جالل) الرحمن  عبد  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

جالل)) الرحمن  عبد  السيد 
الشامي) جنان  (6 ز قة) (1 عن3ا ه)ا))

الجنا ات فاس)33333)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

جالل)) الرحمن  عبد  السيد 
الشامي) جنان  (6 ز قة) (1 عن3ا ه)ا))

الجنا ات فاس)33333)فاس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2834/2321.

713I

KHOUYI BADIA

I.GLAMOUR SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب

I.GLAMOUR SARL A.U  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي عمارة س2 

شقة رقم 32 ابن سينا م ج - 53333 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. I.GLAMOUR SARL A.U

مركز)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الجمال والتجميل).

االستيراد والتصدير..

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- ابن سينا م ج) (32 شقة رقم) س2)

53333)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: اكرام) املليخة  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) اكرام  املليخة  السيدة 
 53333 ( ز قة مراكش م ج) (23 رقم)

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) اكرام  املليخة  السيدة 
 53333 ( ز قة مراكش م ج) (23 رقم)

مكناس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2883.

714I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

 MULTISERVICE LAVAGE A
DOMICILE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1

 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 MULTISERVICE LAVAGE A

DOMICILE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي عند 

ETABLISSEMENT LUX شارع 

املتنبي الحي الحسني الرقم 296 - 

23333 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MULTISERVICE LAVAGE A

.DOMICILE
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تنظيف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) الشقق  ال3اجهات  السيارات 

املحالت.
عند) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
شارع) (ETABLISSEMENT LUX
 -  296 الرقم) الحسني  الحي  املتنبي 

23333)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد غزة مصطفى):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 ( (: ياسين) العمري  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد غزة مصطفى عن3ا ه)ا))حي)
اوالد حمدان الدار الجديدة الرقم)35 

الز قة)34 23333)بني مالل املغرب.
عن3ا ه)ا)) ياسين  العمري  السيد 
 43333 دوار اوالد الغزواني الرافعية)

قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد غزة مصطفى عن3ا ه)ا))حي)
اوالد حمدان الدار الجديدة الرقم)35 

الز قة)34 23333)بني مالل املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)14)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)678.
715I

SAFI CONSULTANT

TRAV DIV PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

SAFI CONSULTANT
عمارة ميم3 ة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 46333، اسفي 
املغرب

TRAV DIV PRO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 23 

ز قة حسن ال3زاني حي سيدي 

مبارك - 46333 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 TRAV (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DIV PRO

جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األعمال و تشييد متن3عة).

 23 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)

ز قة حسن ال3زاني حي سيدي مبارك)

- 46333)اسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الخالق مهلي):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد عبد الخالق مهلي عن3ا ه)ا))
حي) ال3زاني  حسن  ز قة  (23 رقم)

سيدي مبارك)46333)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد عبد الخالق مهلي عن3ا ه)ا))
حي) ال3زاني  حسن  ز قة  (23 رقم)

سيدي مبارك)46333)اسفي املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2321)تحت رقم)-.

716I

FADAA AL AMANE

FADAA AL AMANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

FADAA AL AMANE
197تجزئة االمان الطابق االر�شي 
مجم3عة 25 عين السبع الدار 

البيضاء، 23233، الدار البيضاء 
املغرب

FADAA AL AMANE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 197تجزئة 
االمان الطابق االر�شي مجم3عة 25 
عين السبع الدار البيضاء 23233 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.293631

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2321 أبريل) (16 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 FADAA AL ال3حيد) الشريك  ذات 
 13.333 رأسمالها) مبلغ  ( (AMANE
اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان  درهم 
االر�شي) الطابق  االمان  197تجزئة 
الدار) السبع  عين  (25 مجم3عة)
البيضاء) الدار  (23233 البيضاء)
املغرب  تيجة ل):)عدم قدرة الشركة)
عل تحمل املصاريف الشهرية وذلك)

بسبب جائحة ك3رو ا..
و حدد مقر التصفية ب)197تجزئة)
 25 االمان الطابق االر�شي مجم3عة)
 23233 البيضاء) الدار  السبع  عين 

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) سراع  ( سعيد) السيد)ة))
عن3ا ه)ا))113)ز قة ابن ال3 ان الحي)
البيضاء) الدار  (23233 املحمدي)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 34 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781326.

717I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

MAK ISKANE ماك اسكان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC

MAK ISKANE ماك اسكان شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

مرس السلطان شقة رقم3، الطابق 

االول، الدار البيضاء. - 23493 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536655

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 MAK (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ISKANE)ماك اسكان.

ارض) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املباني)))مجزئ عقاري))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-)منعش عقاري.)

-)تاجر))التجارة)..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الطابق) مرس السلطان شقة رقم3،)

االول،)الدار البيضاء.)-)23493)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 123.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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حصة) (433 ( (: زهير) السيد عزيز 
بقيمة)133)درهم للحصة).

 433 ( (: ( السيد عبد االله حماد)
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 433 ( (: الهاشمي) محمد  ( السيد)
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد عزيز زهير عن3ا ه)ا))تجزئة)
سطات) (163 الرقم) الخير  بشار 

26333)سطات املغرب.
السيد عبد االله حماد))عن3ا ه)ا))
سطات) (313 الرقم) بنقاسم  تجزئة 

26333)سطات املغرب.
السيد))محمد الهاشمي عن3ا ه)ا))
تجزئة القدس) (63 حي ن ر س الرقم)

سطات)26333)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد عزيز زهير عن3ا ه)ا))تجزئة)
سطات) (163 الرقم) الخير  بشار 

26333)سطات املغرب
السيد عبد االله حماد))عن3ا ه)ا))
سطات) (313 الرقم) بنقاسم  تجزئة 

26333)سطات املغرب
السيد))محمد الهاشمي عن3ا ه)ا))
تجزئة القدس) (63 حي ن ر س الرقم)

سطات)26333)سطات املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782384.
718I

FIDUCOMPETENCES

BUROSTYLE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC
BUROSTYLE MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 8 ز قة 

الي3طن3 بيرغر مرس السلطان - 
23333  الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.355195
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2321 ي3 ي3) (39 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.433.333«
 1.533.333« إلى) درهم«) (133.333«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

 قدية أو عينية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782593.
719I

ف3كاج ك3نسلتنك

LUNA INNOVATIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ف3كاج ك3نسلتنك
شارع 13 مارس اقامة شيماء الرقم 

9 ، 33533، البيضاء املغرب
LUNA INNOVATIONS    شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 64 ز قة 
عبد هللا املدي3نى  الطابق 1 رقم 2 - 

23393 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 LUNA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.   INNOVATIONS

:)التصميم) غرض الشركة بإيجاز)
التحليل و البرمجة في اال تر ت).

ز قة) (64 (: عن3ان املقر االجتماعي)
 -  2 1)رقم) )الطابق) عبد هللا املدي3نى)

23393)الدار البيضاء))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ( السيد ب3جمال هشام)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
)عن3ا ه)ا)) السيد ب3جمال هشام)
131)عملية ل3جيم3 اال ارة ط الشقة)
الدار) (23483 ( القدس) شارع  (5

البيضاء))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
)عن3ا ه)ا)) السيد ب3جمال هشام)
131)عملية ل3جيم3 اال ارة ط الشقة)
الدار) (23483 ( القدس) شارع  (5

البيضاء))املغرب)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782639.
723I

FIDUCOMPETENCES

JUNCTION LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC
JUNCTION LOGISTICS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 219 ز قة 
مصطفى املعاني الطابق 3 - 23333 

الدارالبيضاء املغرب.
تح3يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.478873

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تح3يل)) ( تم) (2321 ماي) (31 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ز قة مصطفى املعاني الطابق) (219«
املغرب«) الدارالبيضاء) (23333  -  3
سقراط) ز قة  إسالم  »إقامة  إلى)
 23333  -  8 رقم) (4 الطابق) (52 رقم)

الدارالبيضاء)))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782594.

721I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

ALLURA SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
ALLURA SPA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : القطعة 
55 تجزئة ص3فيا طريق إيم3زار - 

33333 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.65981

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 أبريل) (26 املؤرخ في)
ALLURA SPA)شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك ال3حيد مبلغ)
وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)
تجزئة) (55 مقرها اإلجتماعي القطعة)
ص3فيا طريق إيم3زار)-)33333)فاس)
املغرب  تيجة لعدم تحقيق النشاط)

اإلجتماعي.
و عين:

و) أكطيبي  ( ( إبتسام) السيد)ة))
عن3ا ه)ا))16)قطعة املسفر)2)قطعة)
إيم3زار) طريق  (4 الشقة) بالعباس 
)ة)) كمصفي) املغرب  فاس  (33333

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي القطعة) (2321 أبريل) (26 بتاريخ)
(- إيم3زار) طريق  ص3فيا  تجزئة  (55

33333)فاس املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2862/321.
722I

ك3مافيد

SOCIÉTÉ BENCH G6 SNC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

ك3مافيد
13 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

63333، وجدة املغرب
SOCIÉTÉ(BENCH(G6 SNC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
املغرب العربي و ال3كيل بالحسين 

إقامة ال3سطي الطابق 3 شقة رقم 9 
وجدة - 63333 وجدة املغرب.
تح3يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17283

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)29)دجنبر)2316)تم))تح3يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ال3كيل) و  العربي  املغرب  شارع  (5«
 3 الطابق) ال3سطي  إقامة  بالحسين 
وجدة) (63333 (- وجدة) (9 شقة رقم)
إلى)»17)ز قة  درومة وجدة) املغرب«)

- 63333)وجدة))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)1983.
723I

ك3مافيد

SOCIETE BENCH G6 SNC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ك3مافيد
13 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

63333، وجدة املغرب
SOCIETE(BENCH(G6 SNC  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 17 ز قة 

 درومة وجدة - 63333 وجدة 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17283
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2316)تم تعيين) 29)دجنبر) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

بنصالح)) 3رية كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)1983.
724I

FIDALUXE

BIYACHID PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FIDALUXE
 BV(Prince(My(Abdellah

 Résidence BAB
 DOUKKALA(Bloc »B« 3éme

 Etage- bureau(N 12 Marrakech،
40030، MARRAKECH(MAROC

BIYACHID PRO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي متجر 

تجزئة حمزة 1 رقم 358 أسكج3ر 
مراكش - 11333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
114383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIYACHID PRO
(، مطعم) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى و سناك.
متجر) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
أسكج3ر) (358 رقم) (1 حمزة) تجزئة 

مراكش)-)11333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (1.333 ( (: السيد رشيد بي)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
شارع) السيد رشيد بي عن3ا ه)ا))
 3 شقة) اية  اقامة  ي3سف  م3الي 

تابريكت سال)11333)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
شارع) السيد رشيد بي عن3ا ه)ا))
 3 شقة) اية  اقامة  ي3سف  م3الي 

تابريكت سال)11333)سال املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)5378.
725I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

PARA EL HASSANIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT 23
 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA(MAROC

PARA EL HASSANIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بلفاقير رقم 1 تجزئة 15 رقم 
2 مدي3 ة البيضاء - 29493 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.EL HASSANIA
غرض الشركة بإيجاز):))شراء)وبيع)

منتجات بارافارما�شي
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
بلفاقير رقم)1)تجزئة)15)رقم)2)مدي3 ة)
الدارالبيضاء) (29493 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 233 ( (: السيد املصطفى الفاطمي)
حصة بقيمة)23.333)درهم للحصة).

 233 (: )السيد املصطفى الفاطمي)
بقيمة)23.333)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات وم3اطن الشركاء):

الفاطمي) املصطفى  السيد 
رقم) التيسير  تجزئة  عن3ا ه)ا))
 29493 البيضاء) مدي3 ة  (117

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الفاطمي) املصطفى  السيد 
رقم) التيسير  تجزئة  عن3ا ه)ا))
 29493 البيضاء) مدي3 ة  (117

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782783.

726I



13591 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

ADAM’SUP

أدم‹سب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADAM’SUP
 ANGLE  RUE(PRINCE(MY

 ABDELAH ET RUE NAKHLA
 IMM 1 ETG 4 APPRT 7
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

أدم’سب شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
برانس م3الي عبد هلل بناء 1 طابق 7 
الدار البيضاء 23333 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

495331
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

أدم’سب.
التدريب) (: غرض الشركة بإيجاز)

واملش3رة على اإلدارة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
برانس م3الي عبد هلل بناء)1)طابق)7 
23333)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) أديب  كمال  السيد 
البيضاء) الدار  (23523 ( ب3سك3رة)

املغرب.
السيد محمد سفضار عن3ا ه)ا))
 23523 معروف) سدي  الجنا ات 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) أديب  كمال  السيد 

البيضاء) الدار  (23523 ب3سك3رة)

املغرب

السيد محمد سفضار عن3ا ه)ا))

 23523 معروف) سدي  الجنا ات 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2321)تحت رقم)-.

727I

expert comptable

HEVAN  FOUM - OUDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

expert comptable

nador ، 62000، nador(maroc

HEVAN  FOUM - OUDI  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي باريتشين3 - 

بني أ صار  - 62333 الناظ3ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HEVAN  FOUM - OUDI

غرض الشركة بإيجاز):)-)مقهى.

-)مطعم.

-)بيع امل3اذ الغذائية.

عن3ان املقر االجتماعي):)باريتشين3)
الناظ3ر) (62333 (- ( أ صار) بني  (-

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد حميد السعيدي))عن3ا ه)ا))
 62333 ( ا صار) بني  (- زروالة) حي 

الناظ3ر املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد حميد السعيدي))عن3ا ه)ا))
 62333 ( ا صار) بني  (- زروالة) حي 

الناظ3ر املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالناض3ر)

2321)تحت رقم)1355.
728I

CABINET BADREDDINE

KELAA IMMOBILIER
إعالن متعدد القرارات

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 3، مراكش املغرب
KELAA IMMOBILIER »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: شارع 

محمد الخامس الشقة بدر 6 الطابق 
3 - 43333 قلعة السراغنة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2433
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (17 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:31 رقم) قرار 
رشيد) من3ن  السيد  م3افقة  مايلي:)
اجتماعية) حصة  (9293 بيع) على 
وم3افقة السيد من3ن مصطفى على)
لفائدة) اجتماعية  حصة  (9293 بيع)
 GCE TRAVAUX « SARL (« شركة)
التي أصبحة املساهم ال3حيد للشركة)

37172)حصة اجتماعية و) بمجم3ع)

إقالة السيد من3ن رشيد من تسيير)

الشركة.

على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 

القا 3ني) الشكل  تح3يل  مايلي:)

املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

إلى شركة ذات املسؤولية) املحدودة 

وحيد،يق3م) شريك  ذات  املحدودة 

بتسييرها السيد قباض3ا محمد ملدة)

غير محدودة مع إمضائه ال3حيد)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:))

  GCE TRAVAUX  SARL ( شركة)

للشركة) ال3حيد  املساهم  أصبحة 

بمجم3ع)37172)حصة اجتماعية

على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

مايلي:)تسييرالشركة من طرف))السيد)

قباض3ا محمد ملدة غير محدودة

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

مايلي:)إمضاء)السيد قباض3ا محمد

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)15 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)273/2321.

729I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 SOCIETE AMAL-AZ
CONSTRUCTION

إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES(CARREFOUR(N° 18 4

 EME(ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE AMAL-AZ

CONSTRUCTION  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

 N°73 :وعن3ان مقرها االجتماعي

 LOT LADER ROUTE AIN

. CHEKEF  - 30100 FES(MAROC

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31943



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13592

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2321 ماي) (25 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تف3يت الحصص االجتماعية

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تح3يل الشكل القا 3ني للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسيروحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  6و7:) رقم) بند 

احمد) السيد عزوي  ( تف3يت) مايلي:)

لفائدة) اجتماعية  حصة  (2563

السيد امال عبد ال3احد

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تح3يل))الشكل القا 3ني للشركة من)

الى) ( شركة ذات املسؤولية املحدودة)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك ال3حيد

على) ينص  الذي  (:17 رقم) بند 

استقالة السيد عزوي احمد) مايلي:)

ال3احد) عبد  امال  السيد  وتعيين 

مسير وحيد للشركة ملدة غير محددة

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2885.

733I

STE SUD EST GESTION SARL

DAILY LIGHTING 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 36 العمارة 99 شارع م3الي 

علي الشريف ، 52333، الرشيدية 

املغرب

 DAILY LIGHTING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي قصر 

سيدي يحيى فركلة العليا  - 52633 

تنجداد املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12887
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2321 ماي) (37 في) املؤرخ 
زينة) السيد)ة)) للشركة  مسير جديد 

ياسين كمسير وحيد
تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)272/2321.
731I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MOLTECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
MOLTECHNOLOGIES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 777 شارع 

33 تجزئة القرويين طريق عين 
الشقف - 3333 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35469
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (25 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (MOLTECHNOLOGIES
وعن3ان) درهم  (13.333 رأسمالها)
 33 شارع) (777 اإلجتماعي) مقرها 
تجزئة القرويين طريق عين الشقف)
- 3333)فاس املغرب  تيجة ل):)عدم)

تحقيق الغرض اإلجتماعي).
 777 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
شارع)33)تجزئة القرويين طريق عين)

الشقف)-)33333)فاس املغرب.)
و عين:

و) مل3 دي  ( م3ريزي3) السيد)ة))

عن3ا ه)ا))املغرب)3333)فاس املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2894/2321.

732I

ائتما ية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

SARDI PRODUCTION&FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العرك3ب رقم 7724-31 

صندوق البريد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب

 SARDI PRODUCTION&FISH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

3 ز قة ركيبة رقم 32 - 73333 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18433

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 SARDI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PRODUCTION&FISH

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

السمك بالجملة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 -  32 رقم) ركيبة  ز قة  (3 املسيرة)

73333)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: جلتي) السيد  جيب 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد  جيب جلتي عن3ا ه)ا))حي)
م3الي رشيد عمارة ايت اباها)73333 

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد  جيب جلتي عن3ا ه)ا))حي)
م3الي رشيد عمارة ايت اباها)73333 

الداخلة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

ماي)2321)تحت رقم)942.

733I

ائتما ية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 CONSEILLER DE GESTION
EDUARDO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العرك3ب رقم 7724-31 
صندوق البريد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب
 CONSEILLER DE GESTION

EDUARDO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 
اكسيكسات رقم 22 - 73333 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18185
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (34

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CONSEILLER DE GESTION

.EDUARDO

اال تاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفالحي.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 73333  -  22 رقم) اكسيكسات 

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 LLUL SANCHEZ السيد)

EDUARDO ANGEL :  1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

 LLUL SANCHEZ السيد)

عن3ا ه)ا)) (EDUARDO ANGEL

اسبا يا)-)-)اسبا يا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

 LLUL SANCHEZ السيد)

عن3ا ه)ا)) (EDUARDO ANGEL

اسبا يا)-)-)اسبا يا

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

ماي)2321)تحت رقم)784.

734I

ائتما ية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

AZPRODUCT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العرك3ب رقم 7724-31 
صندوق البريد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب
AZPRODUCT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
شارع عبد الكريم الخطابي رقم 631 

- 73333 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18395
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZPRODUCT
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

و تصدير السمك.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الخطابي) الكريم  عبد  شارع  السالم 

رقم)631 - 73333)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: العيدي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 ( (: السيد محمد امين لزرق)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) العيدي  محمد  السيد 
شارع) هيبة  عمارة  (435 الشقة)
اكادير) (73333 الخيام) املقاومة 

املغرب.

لزرق) امين  محمد  السيد 

عن3ا ه)ا))-)73333)-)اسبا يا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) العيدي  محمد  السيد 

شارع) هيبة  عمارة  (435 الشقة)

املقاومة الخيام)73333)اكادير املغرب

لزرق) امين  محمد  السيد 

عن3ا ه)ا))-)-)-)اسبا يا

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 34 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

ماي)2321)تحت رقم)734.

735I

ARKAM WA HISSABAT

JAOULA EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ARKAM WA HISSABAT

59 شارع ب3ردو إقامة طه ، 23333، 

الدار البيضاء املغرب

JAOULA EVENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

ا فا اقامة ازوغ رقم 11 ب - 23333 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.411947

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 أبريل) (13 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (JAOULA EVENTS

مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333

اإلجتماعي)131)شارع ا فا اقامة ازوغ)

الدار البيضاء) (23333 (- ب) (11 رقم)

املغرب  تيجة ل):)االزمة االقتصادية)

و  قص في نسبة املعامالت.

و حدد مقر التصفية ب)131)شارع)

ا فا اقامة ازوغ رقم)11)ب)-)23333 

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) غ3داري  ( خالد) السيد)ة))

رقم) با 3راميك  شارع  عن3ا ه)ا))

املغرب) البيضاء) الدار  (23333  216

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)779863.

736I

ARKAM WA HISSABAT

AFS & ATM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ARKAM WA HISSABAT

59 شارع ب3ردو إقامة طه ، 23333، 

الدار البيضاء املغرب

AFS & ATM(MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 53 عالل 

بن عبد هللا الشقة 6 - 23333 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.233631

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 أبريل) (35 املؤرخ في)

 AFS(شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها) مبلغ  ( (& ATM MAROC

مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333

هللا) عبد  بن  عالل  (53 اإلجتماعي)

البيضاء) الدار  (23333  -  6 الشقة)

نسبة) في  :) قص  ل) املغرب  تيجة 

املعامالت.

و حدد مقر التصفية ب)53)عالل)

بن عبد هللا الشقة)6 - 23333)الدار)

البيضاء)املغرب.)
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و عين:
الرايس و) ( ( عبد الحق) السيد)ة))
اقامة ام الخير) (132 رقم) عن3ا ه)ا))
 23333 ( االول) ادريس  شارع م3الي 
)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)783383.

737I

COMPTABLE AGREE

BEST TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTABLE AGREE
زاوية شارع محمد السادس و ز قة 
ألقاهرة، عمارة رقم 2، الطابق رقم 

3  درب الشرفة الدار ألبيضاء ، 
23523، ألبيضاء أملغرب

BEST TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 11 ز قة 

البشير االبراهيمي الجيرو د  - 
23533 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129697
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (13 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (BEST TRANS
مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333
اإلجتماعي)11)ز قة البشير االبراهيمي)
البيضاء) الدار  (23533 (- ( الجيرو د)
:)ظروف اقتصادية) املغرب  تيجة ل)

غير مالئمة.
11)ز قة) و حدد مقر التصفية ب)
البشير االبراهيمي الجيرو د))-)23533 

الدار البيضاء))املغرب.)

و عين:

)بنجل3ن و) السيد)ة))عبد الرزاق)

11)ز قة البشير االبراهيمي) عن3ا ه)ا))

البيضاء) الدار  (23533 ( الجيرو د)

املغرب))))كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781567.

738I

NOBLACTION

BZI MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOBLACTION

 هج يعق3ب املنص3ر إقامة األميرة 

3 الطابق األول رقم 15، 43333، 

مراكش املغرب

BZI MED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

أكي3د أب3اب جليز محل رقم 38 

 G منطقة H الطابق السفلي عمارة

H 11   - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115419

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 BZI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MED

صيدلية) (: غرض الشركة بإيجاز)

للمستلزمات الطبية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 38 رقم) محل  جليز  أب3اب  أكي3د 
 G H(منطقة(H(الطابق السفلي عمارة

43333 -   11)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: الطيش) سعاد  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
حصة) (533 ( (: السيد سعيد بزي)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيدة سعاد الطيش عن3ا ه)ا))
 17 15)عمارة) أب3اب مراكش منطقة)

شقة)25 43333)مراكش املغرب.
عن3ا ه)ا)) ابزي  سعيد  السيد 
 17 15)عمارة) أب3اب مراكش منطقة)

شقة)25 43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة سعاد الطيش عن3ا ه)ا))
 17 15)عمارة) أب3اب مراكش منطقة)

شقة)25 43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2321)تحت رقم)124522.
739I

AMIATIS CONSEIL

MOROCCO-PEN

إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 23333، الدار البيضاء 

املغرب
MOROCCO-PEN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: 68 ، 
شارع م3الي إسماعيل الطابق 

االول، الصخ3ر الس3داء - - الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.489965

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (23 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة من:) املقر االجتماعي  •) قل 
ز قة عبد هللا) (64 (، الدار البيضاء) (-
الى) (2 شقة) (، (1 الطابق) (، املدي3ني)
(، (68 (، الدار البيضاء) املقر الجديد:)
شارع م3الي إسماعيل الطابق االول،)

الصخ3ر الس3داء.
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
في رأسمال الشركة) الزيادة  (• مايلي:)
من خالل) درهم  (4.000.000,00 ب)
واملستحقة) السائلة  الدي3ن  دمج 
الجارية،) الحسابات  في  الدفع 
لينتقل من)1.000.000,00)درهم إلى)
طريق) ،عن  درهم) (5.000.000,00
إنشاء)وإصدار)43.333)حصة جديد)
بقيمة)133.33)درهم للحصة مرقمة)
من من)13.331)إلى)53.333)مدف3عة)

بالكامل.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

مقرالشركة
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رأسمال الشركة
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 34 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781287.
743I

comptajouari

NACER CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptajouari
 AV(ADMI(RES(DAY(APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY(APPT 12 BENI(MELLAL،
23000، BENI(MELLAL(maroc

 NACER CASH
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�شي رقم 66 تجزئة املحرك بني 

مالل - 23333 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2323 أكت3بر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NACER CASH

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Commissionnaire( gérant

.  d’entreprise

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

بني) املحرك  تجزئة  (66 رقم) االر�شي 

مالل)-)23333)بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد بناصر العمراوي عن3ا ه)ا))

ال3اد) سعيد  اوالد  الحاج  ايت  دوار 

تادلة) قصبة  (23333 تادلة) قصية 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد بناصر العمراوي عن3ا ه)ا))

ال3اد) سعيد  اوالد  الحاج  ايت  دوار 

تادلة) قصبة  (23333 تادلة) قصبة 

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)11) 3 بر)

2323)تحت رقم)769.

741I

AMIATIS CONSEIL

 SOCIETE INDUSTRIELLE
 DE PRODUCTION DES

 CAHIERS
الشركة الصناعية إل تاج الدفاتر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 23333، الدار البيضاء 

املغرب
 SOCIETE INDUSTRIELLE DE

 PRODUCTION DES CAHIERS
)الشركة الصناعية إل تاج الدفاتر) 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 68 
شارع م3الي اسماعيل الطابق 

االول، الصخ3ر الس3داء - 23333 
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.497147

العام) الجمع  بمقت�شى 
 2321 ماي) (25 اإلستثنائي املؤرخ في)
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع  تم 
درهم«) (4.900.000,00« قدره)
إلى) درهم«) (100.000,00« من) أي 
طريق) عن  درهم«) (5.000.000,00«
الشركة) دي3ن  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781467.
742I

APES CONSULTING

APES CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

APES CONSULTING
 128Rue(al(araar(etg2 bureau

 6 Casablanca ، 20006،
CASABLANCA MAROC

APES CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 128 
شارع العرعار طابق 2 مكتب 6 الدار 
البيضاء  - 23336 الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

533497
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (34
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 APES (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات.

 128 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
شارع العرعار طابق)2)مكتب)6)الدار)
البيضاء)) الدار  (23336 (- ( البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد))حمزة الركادي):))53)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
حصة) (53 ( (: السيد محمد مراح)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
حمزة الركادي عن3ا ه)ا)) ( السيد)
رقم) (3 عمارة) (8 اقامة الفضل م س)
البيضاء) الدار  السبع  عين  (131

23253)الدار البيضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) مراح  محمد  السيد 
البر 3�شي) (12 رقم) (9 حي طارق ز قة)
البيضاء) الدار  (23633 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
حمزة الركادي عن3ا ه)ا)) ( السيد)
رقم) (3 عمارة) (8 اقامة الفضل م س)
البيضاء) الدار  السبع  عين  (131

23253)الدار البيضاء)املغرب

عن3ا ه)ا)) مراح  محمد  السيد 
البر 3�شي) (12 رقم) (9 حي طارق ز قة)

البيضاء) الدار  (23633 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)778897.

743I

IB PARTNERS

TRAVAST MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

IB PARTNERS

 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC

TRAVAST MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : 12 ز قة 

صبري ب3جمعة - 23473 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.236277

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2323 11) 3 بر) املؤرخ في)

ذات) شركة  (TRAVAST MAROC

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 133.333 رأسمالها) مبلغ  ال3حيد 

 12 اإلجتماعي) درهم وعن3ان مقرها 
الدار) (23473 (- ز قة صبري ب3جمعة)

البيضاء)املغرب  تيجة لتصفية حبية)

لعدم  جاح املشروع.

و عين:
السيد)ة))محمد)))رفيع و عن3ا ه)ا))
 23453  44 رقم) (13 ز قة) (3 جميلة)

)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

جميلة) وفي  (2323 11) 3 بر) بتاريخ)
الدار) (23453  -  44 رقم) (13 ز قة) (3

البيضاء)املغرب.
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باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2321)تحت رقم)236277.

744I

FLASH ECONOMIE

 ENEL GREEN POWER

MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

رفع رأسمال الشركة

 ENEL GREEN POWER

MOROCCO

إينيل غرين باوور م3روك3

ش.م.م بشريك منفرد

رأسمالها من 343.333.333 درهم

مارينا الدار البيضاء، شارع سيدي 

محمد بن عبد هللا- برج كريسطال 

3، الطابق الثاني، املكتب ب 15

س.ت: 356391 – اله3ية الجبائية: 

18794482

 2321 ماي) (12 محضر) بم3جب 

قرر الشريك ال3حيد،)ما يلي:

بمبلغ) الشركة  مال  رأس  زيادة 

ليصبح) درهم  (143.333.333.33

ملي3ن) ( وأربع3ن) ( ( ثالثمائة) ( من)

)343.333.333))درهم

ملي3ن) ( وثما 3ن) ( أربعمائة) ( إلى) (

وهذه) (، درهم) ((483.333.333(

ألف) ( بإصدار) العملية  فذت 

مائة) بقيمة  سهم جديد  ( وأربعمائة)

درهم بقيمة اسمية مدف3عة) ((133(

بالكامل.

-)))))تغيير القا 3ن األسا�شي م3ازاة)

لذلك.

القيام) قصد  الصالحيات  (-

باإلجراءات.

 13 بتاريخ) القا 3ني  اإليداع  تم 

لدى املحكمة التجارية) (2321 ي3 ي3)

بالدار البيضاء)تحت عدد)782133.

745I

ائتما ية ماجسترال

F.A.S QUALITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتما ية ماجسترال
تجزئة السيك3ن القطعة 7/17 زاوية 

ز قة طنجة و ز قة ابن الخطيب 
األطلس فاس ، 33133، فاس 

املغرب
F.A.S QUALITE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
السيك3ن، قطعة رقم 17 فاس 

33333 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68279
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 F.A.S (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.QUALITE
تدقيق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الج3دة
التعليم املستمر والتدريب املنهي

بيع م3اد التنظيف.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
فاس) (17 رقم) قطعة  السيك3ن،)

33333)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 53.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: السيدة فتيحة ب3سالمي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
ب3سالمي) فتيحة  السيدة 
ز قة) (9 شقة) كنزة  اقامة  عن3ا ه)ا))
 33333 ( بدر) حي  الهارو�شي  التهامي 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

ب3سالمي) فتيحة  السيدة 
ز قة) (9 شقة) كنزة  اقامة  عن3ا ه)ا))

 33333 ( بدر) حي  الهارو�شي  التهامي 

فاس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2793.

746I

SUD HORIZON NEGOCE  

SUD HORIZON NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SUD HORIZON NEGOCE

عمار مروان 3 محل رقم 51 شارع 

عالل الفا�شي ، 43393، مراكش 

املغرب

SUD HORIZON NEGOCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي عمار 

مروان 3 محل رقم 51 شارع عالل 

الفا�شي - 43393 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 SUD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HORIZON NEGOCE

:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

عمار) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

شارع عالل) (51 محل رقم) (3 مروان)

الفا�شي)-)43393)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 633 ( (: ب3جن3ي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 433 ( (: املرابطي  3ال) السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد حسن ب3جن3ي عن3ا ه)ا))

ح م أمرشيش ز قة ال3كيلي رقم)188 

43383)مراكش املغرب.

عن3ا ه)ا)) املرابطي  3ال  السيدة 

 43383  188 رقم) املرسطان  تجزئة 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد حسن ب3جن3ي عن3ا ه)ا))

ح م أمرشيش ز قة ال3كيلي رقم)188 

43383)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2321)تحت رقم)124478.

747I

THE RIGHT POINT

GRITEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE

 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

GRITEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي زاوية ابن 

تاشفين وحسن عل3ي اقامة السالم 

 422-G-34 - 20000 عمارة 23 رقم

الدار البيضاء املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.193385
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ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)21)ي3 ي3)2321)تم))تح3يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عل3ي) وحسن  تاشفين  ابن  »زاوية 

422-G-(اقامة السالم عمارة)23)رقم

املغرب«) الدار البيضاء) (34 - 23333

 5 الطابق) (6 عمارة) ترو ز  »ممر  إلى)

الدار) (23333 (- عين السبع) (16 رقم)

البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)23632.

748I

GATT FIDUCIAIRE

 CENTRE DE FORMATION

 ET DE LANGUES PRIVE

ERDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

GATT FIDUCIAIRE

ابن خلدون عمارة رقم 86 شقة 

رقم 1 املدينة الجديدة ، 53333، 

مكناس املغرب

 CENTRE DE FORMATION

 ET DE LANGUES PRIVE ERDI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة  

البساتين مكناس املنزه الجن3ب 

رقم 233  مكناس - 53333 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE DE FORMATION ET DE

.LANGUES PRIVE ERDI
مسير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشاري.
تجزئة)) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الجن3ب) املنزه  مكناس  البساتين 
53333)مكناس) (- )مكناس) (233 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد فؤاد الف3ار عن3ا ه)ا))الحي)
 11 رقم) (252 عمارة) (3 العسكري)

البساتين))53333)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد الف3ار عن3ا ه)ا))الحي)
 11 رقم) (252 عمارة) (3 العسكري)

البساتين))53333)مكناس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)-.
749I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

باملوري هولدينغ
تعيين أعضاء)مجلس اإلدارة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,13
20800، CASABLANCA(MAROC
بامل3ري ه3لدينغ »شركة  املساهمة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: ممر 
النخيل، منتجع بامل3ري، ص.ب 

1987 - - مراكش املغرب.
»تعيين أعضاء مجلس اإلدارة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.39377

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)يناير)2321

تقرر تعيين أعضاء)مجلس اإلدارة)

خالل السن3ات املالية التالية:)

-)من)2321)إلى)2325

األشخاص الطبيعي3ن:)

الجرفي))) بن  حسن  السيد)ة))

ملجلس) جديد  عض3  بصفته)ا))

إقامة) ب:) والكائن عن3ا ه)ا)) اإلدارة 

حدائق املحيط رقم)143)باش3ية دار)

ب3عزة إقليم الن3اصر)))23333)الدار)

البيضاء)املغرب

األشخاص املعن3ي3ن:)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

أبريل) (33 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)123639.

753I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

PALACES ET TRADITIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,13

20800، CASABLANCA(MAROC

  PALACES ET TRADITIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 432، 

شارع مصطفى املعاني - 23333 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45227

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2321 أبريل) (21 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

صديني عبد العزيز كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)779238.

751I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 KASBAH TOURS

INTERNATIONAL MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,13

20800، CASABLANCA(MAROC

 KASBAH TOURS

 INTERNATIONAL MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 432، 

شارع مصطفى املعاني - 23333 

الدار البيضاء املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31847

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) (2321 أبريل) (23 في) املؤرخ 

املسيرين) مهام  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة:)1)سن3ات.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)779239.

752I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

AVIMAR - ASSURANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,13

20800، CASABLANCA(MAROC

AVIMAR - ASSURANCES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 Rue ,59 : وعن3ان مقرها اإلجتماعي

de(Provins - 20800 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.35825



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13598

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2319 دجنبر) (23 في) املؤرخ 
 AVIMAR - ASSURANCES حل)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
درهم) (133.333 رأسمالها) مبلغ 
 Rue (,59 اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان 
de Provins - 23833)الدار البيضاء)
املغرب  تيجة لت3قف نشاط الشركة.

و عين:
ال3دغيري) ( حكيمة) السيد)ة))
ل3نغ) (،7 رقم) (،7 شارع) عن3ا ه)ا)) و 
الدار) (23333 السالم) حي  ش3ن،)
البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 Rue (,59 2321)وفي) أبريل) (33 بتاريخ)
de Provins - 23333)الدار البيضاء)

املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)779247.

753I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

MAJID SNOUSSI
إعالن متعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,13
20800، CASABLANCA(MAROC
MAJID SNOUSSI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: 15، شارع 
ج3رج سا د، فال فل3ري - 23333 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.123685

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
2323)تم اتخاذ) 23)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تصحيح الخطأ املادي املتعلق بعدد)
زيزي) ف3ز  للسيد  اململ3كة  األسهم 
للجمع) الثالث  القرار  في  إليها  املشار 

العام السابق.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي ينص على) (:7  -  6 بند رقم)

مايلي:)تغير الفصل السادس و السابع)

من القا 3ن األسا�شي للشركة املتعلق)

بالرأسمال االجتماعي و) (- بالحصص)

املساهمة

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2321)تحت رقم)765325.

754I

CABINET TBIB TAHA SARL AU

ANAN TERROIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

فاييك
رقم 12 شارع الحسن التاني م.ج 

فاس. ، 33333، فاس املغرب

ANAN TERROIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : حي 

الرياض اقامة صفاء ط4 ز قة باب 

ملل3ك - 13333 الرباط املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.133123

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2321 فبراير) (31 في) املؤرخ 

شركة ذات) (ANAN TERROIR حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعن3ان  درهم  (433.333

اقامة صفاء) الرياض  اإلجتماعي حي 
ط4)ز قة باب ملل3ك)-)13333)الرباط)

املغرب  تيجة لقرار الشركاء.

و عين:
السيد)ة))أسماء))ابن س3دة املري)

و عن3ا ه)ا))شارع الزيت3ن ع س شقة)

الرباط) (13333 ( الرياض) حي  (36

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

حي) وفي  (2321 فبراير) (18 بتاريخ)
ز قة باب) ط4) الرياض اقامة صفاء)

ملل3ك)-)13333)الرباط املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)114954.

755I

aice compta

SABERA PLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

SABERA PLAST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ليساسفة 

حي النسيم تجزئة النسيم تجزئة 

143 رقم 491 - 23193 البيضاء  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SABERA PLAST

غرض الشركة بإيجاز):)_)استيراد)

و تصدير

_)بيع املعدات الكهربائية وتصنيع)

املنتجات البالستيكية.

عن3ان املقر االجتماعي):)ليساسفة)

حي النسيم تجزئة النسيم تجزئة)143 
رقم)491 - 23193)البيضاء))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.133.333)درهم،)مقسم كالتالي:

 5.533 ( (: حمزة) صابرة  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

اعليبات) عبدالعالي  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (5.533   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) حمزة  صابرة  السيدة 

1)ليرميطاج) 87)طريق بير�شي الطابق)

23523)البيضاء))املغرب).

اعليبات) عبدالعالي  السيد 

 1 87)طريق بير�شي الطابق) عن3ا ه)ا))

ليرميطاج)23523)البيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

اعليبات) عبدالعالي  السيد 

 1 87)طريق بير�شي الطابق) عن3ا ه)ا))

ليرميطاج)23523)البيضاء))املغرب)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782447.

756I

eurest compta sarl

 EL WIQUAYA AL
MAGHRIBIYA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

eurest compta sarl

 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI(FES ، 30000،

FES MAROC

  EL WIQUAYA AL MAGHRIBIYA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم 12 

تجزئة الفتح الحي الصناعي سيدي 

ابراهيم فاس - 33333 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.35339

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2321 أبريل) (23 املؤرخ في)

  EL WIQUAYA AL MAGHRIBIYA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات



13599 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

رأسمالها) مبلغ  ال3حيد  الشريك  (
مقرها) وعن3ان  درهم  (43.333
اإلجتماعي رقم)12)تجزئة الفتح الحي)
(- فاس) ابراهيم  سيدي  الصناعي 
فاس املغرب  تيجة ل عدم) (33333
الهدف) تحقيق  الشركة  استطاعة 

االجتماعي.
و عين:

السيد)ة))عبد الرزاق)))بنجل3ن و)
عن3ا ه)ا))43)ز قة ال3فاق طريق عين)
فاس املغرب) (33333 الشقف فاس)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 12 وفي رقم) (2321 ي3 ي3) (37 بتاريخ)
سيدي) الصناعي  الحي  الفتح  تجزئة 
ابراهيم فاس)-)33333)فاس املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2814.
757I

CABINET TBIB TAHA SARL AU

 STE DES PRODUITS
ALIMENTAIRES EL BARAKA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

فاييك
رقم 12 شارع الحسن التاني م.ج 

فاس. ، 33333، فاس املغرب
 STE DES PRODUITS

  ALIMENTAIRES EL BARAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : 4 ز قة 
لحسن زكريتي شارع الشفشاوني - 

33333 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.17499

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2323 شتنبر) (33 في) املؤرخ 
 STE DES PRODUITS حل)
  ALIMENTAIRES EL BARAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
درهم وعن3ان) (2.533.333 رأسمالها)
لحسن) ز قة  (4 اإلجتماعي) مقرها 
 33333 (- الشفشاوني) شارع  زكريتي 

فاس املغرب  تيجة لقرار الشركاء.

و عين:
السيد)ة))زين العابدين))املسكيني)
ز قة سعد ابن معاد) (11 و عن3ا ه)ا))

املغرب) فاس  (33333 ج) م  ب3رما ة 

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
ز قة) (4 وفي) (2323 أكت3بر) (31 بتاريخ)

(- الشفشاوني) شارع  زكريتي  لحسن 

33333)فاس املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)26)ماي)2321 

تحت رقم)2547/321.

758I

شركة م3سثرامي  ك3ص

 SOCIETE PROTETOP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

شركة م3سثرامي  ك3ص
رقم .4 مسجد ابي بكر الصديق حي 

االمل باب السيفر بفاس.، 33333، 

فاس املغرب

 SOCIETE PROTETOP SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم 61 

تجزئة م3الي ادريس اقامة 2 تغات 

بفاس 33333 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.47267

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) (2321 مارس) (15 في) املؤرخ 

 SOCIETE PROTETOP SARL حل)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك ال3حيد مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333

م3الي) تجزئة  (61 رقم) اإلجتماعي 

 33333 2)تغات بفاس) ادريس اقامة)

(/ للمنافسة) املغرب  تيجة  فاس 

ك3فيد)19 .

و عين:

و) ابخيي  ( مصطفى) السيد)ة))

عن3ا ه)ا))طريق عين الشقف بفاس)

)ة)) كمصفي) املغرب  فاس  (33333

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 61 وفي رقم) (2321 مارس) (15 بتاريخ)

تغات) (2 تجزئة م3الي ادريس اقامة)

بفاس)33333)فاس املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2845/321.

759I

STE AGEFICO SARL

CENTRAL CAR RENTALS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تعيين مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 93333، طنجة املغرب

CENTRAL CAR RENTALS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 17 ز قة 

36 تجزئة أمنية القطعة 44 محل 

2 - 93333 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.84187

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تعيين) تم  (2321 ماي) (25 في) املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة))مفتاح)

أسامة كمسير وحيد

تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243483.

763I

ECOCOMPTA

 TRANS LOGRONO
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:23293
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
 TRANS LOGRONO

INTERNATIONAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي  
القدس عمارة C إقامة بغداد رقم 7 
شقة رقم 4 - 23623 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536867
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LOGRONO INTERNATIONAL
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بجميع) للبضائع  الدولي  و  ال3طني 

أشكالها.
حي)) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 7 C)إقامة بغداد رقم) القدس عمارة)
الدارالبيضاء) (23623  -  4 شقة رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 553 ( (: الفي�شي) بشرى  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
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السيد محمد غف3ر):))453)حصة)
بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة بشرى الفي�شي عن3ا ه)ا)))
طنجة) ( (93331 طنجة) أحمار  حي 

املغرب.
السيد محمد غف3ر عن3ا ه)ا))حي)
ب) عمارة  املنص3رية  إقامة  القدس 
 23623 البر 3�شي) سيدي  (5 رقم) م 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة بشرى الفي�شي عن3ا ه)ا)))
طنجة) ( (93331 طنجة) أحمار  حي 

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782638.
761I

ائتما ية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

PROAMAR PEINTURA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العرك3ب رقم 7724-31 
صندوق البريد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب
PROAMAR PEINTURA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي املطار 
عمارة سل3ى رقم 31 - 73333 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROAMAR PEINTURA
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ورشة للصباغة و الطباعة.
عن3ان املقر االجتماعي):)حي املطار)
 73333  -  31 رقم) سل3ى  عمارة 

الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الشيعة) اهل  اميمة  السيدة 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
الشيعة) اهل  اميمة  السيدة 
اقامة) (1 عمارة) (1 شقة) عن3ا ه)ا))
الصقاء)الحي املحمدي)73333)اكادير)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الشيعة) اهل  اميمة  السيدة 
اقامة) (1 عمارة) (1 شقة) عن3ا ه)ا))
الصقاء)الحي املحمدي)73333)اكادير)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

ماي)2321)تحت رقم)936.
762I

ائتما ية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

AGRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العرك3ب رقم 7724-31 
صندوق البريد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب
AGRICA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها االجتماعي حي القسم 
1 رقم ا62 الطابق االول شقة رقم 

2ا - 73333 الداخلة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
4131

)بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2323 ي3لي3ز) (23 املؤرخ في)
إلى) (»AGRICA« الشركة من) تسمية 

. »TEMPOLAB«
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

ماي)2321)تحت رقم)813.
763I

ائتما ية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAR SALAM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العرك3ب رقم 7724-31 
صندوق البريد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب
DAR SALAM TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

رقم 36 بيركندوز اقليم اوسرد - 
73333 اوسرد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 DAR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SALAM TRANS

:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

اقليم) بيركندوز  (36 رقم) النهضة 

اوسرد)-)73333)اوسرد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: سرسر) ت3فيق  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) سرسر  ت3فيق  السيد 

 73333  1535 رقم) الحسني  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) سرسر  ت3فيق  السيد 

 73333  1535 رقم) الحسني  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

أبريل)2321)تحت رقم)613.

764I

ائتما ية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

MAYSSA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتما ية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العرك3ب رقم 7724-31 

صندوق البريد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب

MAYSSA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

ال3حدة رقم 3135 - 73333 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18385
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAYSSA INVEST

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقهى و مطعم.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

ال3حدة رقم)3135 - 73333)الداخلة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ايت صالح) زكيا  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 ( (: محمدي) ليلى  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة زكيا ايت صالح عن3ا ه)ا))

 73333  3329 رقم) (33 ال3حدة) حي 

الداخلة املغرب.

عن3ا ه)ا)) محمدي  ليلى  السيدة 

 31 الرقم) (31 الز قة) (35 حي الرحمة)

73333)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيدة زكيا ايت صالح عن3ا ه)ا))

 73333  3329 رقم) (33 ال3حدة) حي 

الداخلة املغرب

عن3ا ه)ا)) محمدي  ليلى  السيدة 

 31 الرقم) (31 الز قة) (35 حي الرحمة)

73333)الداخلة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

ماي)2321)تحت رقم)937.

765I

طرام ج3ب

CAP NORD MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

طرام ج3ب
234 شارع محمد الخراز الطابق 1 

رقم 3 ، 93333، تط3ان املغرب
CAP NORD MEDICAL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
م3الي اسماعيل اقامة م3الي 

اسماعيل رقم 22 الطابق 5 رقم 19 
طنجة. - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117221
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 CAP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NORD MEDICAL
م3زع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واملعدات) املنتجات  املستلزمات،)

الشبه الصيدال ية.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
م3الي) اقامة  اسماعيل  م3الي 
 19 5)رقم) 22)الطابق) اسماعيل رقم)

طنجة.)-)93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 33.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد طه الرو�شي)):))133 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 133 ( (: الخملي�شي) السيد  بيل 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 133 ( (: الخملي�شي) طارق  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

الرو�شي) طه  محمد  السيد 
36)رقم) عن3ا ه)ا))حي مسع3دة ز قة)

25 93333)طنجة املغرب.
السيد  بيل الخملي�شي عن3ا ه)ا))
 12 رقم) (36 ز قة) (2 الجراري) جي 

93333)طنجة املغرب.
السيد طارق الخملي�شي عن3ا ه)ا))
شارع خالد بن ال3ليد عمارة ي3سف)
ط)6)رقم)19  93333)تط3ان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الرو�شي) طه  محمد  السيد 
36)رقم) عن3ا ه)ا))حي مسع3دة ز قة)

25 93333)طنجة املغرب
السيد  بيل الخملي�شي عن3ا ه)ا))
 12 رقم) (36 ز قة) (2 الجراري) جي 

93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243213.
766I

FIDUNA

أيوب طيكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUNA
 HY(MLY(ABDELLAH(RUE 70
 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC
أي3ب طيكس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي االسرة 
الشمالية ز قة 76 رقم 33  - 23153  

الدار البيضاء  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.84711

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ي3 ي3) (32 املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية املحدودة أي3ب)
 133.333 رأسمالها) مبلغ  ( طيكس)
اإلجتماعي حي) درهم وعن3ان مقرها 
 -   33 76)رقم) االسرة الشمالية ز قة)
23153))الدار البيضاء))املغرب  تيجة)

ل):)حل الشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي االسرة)
الشمالية ز قة)76)رقم)33  - 23153  

الدار البيضاء))املغرب.)
و عين:

السيد)ة))العربي)))وديع و عن3ا ه)ا))
رقم) (76 ز قة) الشمالية  االسرة  حي 
املغرب) ( البيضاء) الدار  (23153  55

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782653.

767I

prism conseils

ببلس

Bbles SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

prism conseils
 rue(abou(el(hassan(lmarini
 résidence(amira 2 appt 25 ،

50000، meknès(maroc
ببلس Bbles SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

األبطال شقة رقم 4 عند ابيم3 
اكدال الرباط - 13333 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

152779
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
ببلس) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Bbles SARL
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غرض الشركة بإيجاز):)تكن3ل3جيا)
مصمم) (، محلل) (، )مبرمج) املعل3مات)

،في).
15)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
األبطال شقة رقم)4)عند ابيم3 اكدال)

الرباط)-)13333)الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
493)حصة) ( (: السيد اوخي رشيد)

بقيمة)133)درهم للحصة).
333)حصة) السيد بنعال مروان):))

بقيمة)133)درهم للحصة).
((: القادر) عبد  م3ل3دجي  السيد 
213)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) رشيد  اوخي  السيد 

فرنسا)92433))ك3ب ف3ا)))فرنسا.
عن3ا ه)ا)) مروان  بنعال  السيد 

فرنسا)75332)باريس فرنسا.
القادر) عبد  م3ل3دجي  السيد 
ليس) ل  (77193 فرنسا) عن3ا ه)ا))

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) رشيد  اوخي  السيد 

فرنسا)92433))ك3ب ف3ا))فرنسا
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)5965.
768I

مستأمنة فيسكاك3م

KISSILYA IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مستأمنة فيسكاك3م
رقم 25، ز قة املستشفى، ، 25353، 

وادي زم املغرب
KISSILYA IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي بل3ك 

ب رقم 93 حي ال3فاق - 25323 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KISSILYA IMMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري ومقاول في االشغال املختلفة

بل3ك ب) (: عن3ان املقر االجتماعي)

رقم)93)حي ال3فاق)-)25323)خريبكة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 93.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ك�شى ي3سف):))933)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ي3سف  ك�شى  السيد 

 25323 93)حي ال3فاق) بل3ك ب رقم)

خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ي3سف  ك�شى  السيد 

 25323 93)حي ال3فاق) بل3ك ب رقم)

خريبكة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2321)تحت رقم)236.

769I

فيكاميد

LA BELLE CHAOUEN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فيكاميد

3، شارع ال3حدة الطابق األول رقم 1 

، 93333، تط3ان املغرب

 LA BELLE CHAOUEN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املأم3ن ز قة 7 رقم 87 - 93333 

تط3ان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.24791

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 أبريل) (22 املؤرخ في)

 LA شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ) ( (BELLE CHAOUEN SARL

وعن3ان) درهم  (43.333 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي شارع املأم3ن ز قة)

تط3ان املغرب) (93333  -  87 رقم) (7

الحل القبلي إثر الخسائر) (:  تيجة ل)

املتكررة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 93333  -  87 رقم) (7 ز قة) املأم3ن 

تط3ان املغرب.)

و عين:

و) تمقسيس  ( رشيد) السيد)ة))

درب) املأم3ن  شارع  (،6 عن3ا ه)ا))

تط3ان) (93333   5 رقم) ب3جمعة 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بتط3ان) االبتدائية 

2321)تحت رقم)1385.

773I

FLASH ECONOMIE

IRG REAL ESTATE
شركة املساهمة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

IRG REAL ESTATE
شركة مساهمة

رأسمالها : 1.428.633 درهم
مقرها االجتماعي : 112 شارع ا فا 

الطابق 2 الدار البيضاء املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري : 

435437
املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�شى 
قرر الشركاء) (2321 ابريل) (16 بتاريخ)
من) ابتداء) االجتماعي  املقر  تح3يل 
شارع ا فا) (112 من) (2321 ابريل) (16
 112 الى) البيضاء) الدار  (13 الطابق)

شارع ا فا الطابق)2)الدار البيضاء
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781773

771I

cabinet(aux(services(des(affaires

MOROCCO-EVERYMHERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

  MOROCCO-EVERYMHERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي قصر 

مرزوكة الطاوس الريصاني - 52453 
الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14971

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.



13603 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MOROCCO-EVERYMHERE
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخيم املجهزة.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
مرزوكة الطاوس الريصاني)-)52453 

الريصاني املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: السيد محمد ايت باحدو)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 ZHANG YUE :  533 السيدة)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
باحدو) ايت  محمد  السيد 
الطاوس) مرزوكة  قصر  عن3ا ه)ا))

الريصاني)52453)الريصاني املغرب.
ZHANG YUE)عن3ا ه)ا)) السيدة)
SICHUN 35798 SICHUN)الصين.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

باحدو) ايت  محمد  السيد 
الطاوس) مرزوكة  قصر  عن3ا ه)ا))

الريصاني)52453)الريصاني املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)279.

772I

FIDULONIA

WORLD GUTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA
 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
WORLD GUTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 33, شارع 

الجيش امللكي اقامة االسماعلية رقم 

A4 تط3ان - 93333 تط3ان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29491

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WORLD GUTS

(; :)مسلخة) غرض الشركة بإيجاز)

االستيراد و التصدير.

عن3ان املقر االجتماعي):)33,)شارع)

الجيش امللكي اقامة االسماعلية رقم)

A4)تط3ان)-)93333)تط3ان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بنلحمر) أشرف  محمد  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

أشرف) محمد  السيد 

 C/DE عن3ا ه)ا)) بنلحمر 

 CECILIOPERUCHA N12 PL

 MADRID ESPAGNE 28338

.MADRID ESPAGNE

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

أشرف) محمد  السيد 

 C/DE عن3ا ه)ا)) بنلحمر 

 CECILIOPERUCHA N12 PL

 MADRID ESPAGNE 28338

.MADRID ESPAGNE

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (25 بتاريخ) ( بتط3ان) االبتدائية 

2321)تحت رقم)1189.
773I

COMPTA-ECO MAROC

PARA CY BELLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

COMPTA-ECO MAROC
 BD(HASSAN(II  TISSIR      127
 II(N ، 26100، BERRECHID

MAROC
PARA CY BELLE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي الرقم 24 تجزئة  وادي 

املخازن  برشيد  - 26133 برشيد  
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. CY BELLE
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
امل3اد الشبه طبية والشبه صيدلية)
و) -التصدير  التجميل) ( -خدمات)

االستيراد.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
وادي) ( تجزئة) (24 الرقم) السفلي 
برشيد)) (26133 (- ( برشيد) ( املخازن)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( هند  جمي) السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا))) ( هند  جمي) السيدة 
املخازن)) وادي  ( تجزئة) (24 الرقم)

برشيد))26133)برشيد))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا))) ( هند  جمي) السيدة 
املخازن)) وادي  ( تجزئة) (24 الرقم)

برشيد))26133)برشيد))املغرب)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2321)تحت رقم)744.

774I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

NOUR INOV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT 23

 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،

20490، MEDIOUNA(MAROC

NOUR INOV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 BD 75 وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME(ETG(APPT

 B108 CASABLANCA - 20000

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

537387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13604

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 NOUR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INOV

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

 BD  75 (: عن3ان املقر االجتماعي)

 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME ETG APPT

 B138 CASABLANCA - 23333

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.533 ( (: السيد مرزوق اب3 العزة)

حصة بقيمة)253.333)درهم للحصة

 2.533 ( (: تهامي) مرزوق  السيد 

حصة بقيمة)253.333)درهم للحصة))

 2533 (: العزة) اب3  السيد مرزوق 

بقيمة)253.333)درهم.

 2533 (: تهامي) مرزوق  السيد 

بقيمة)253.333)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد مرزوق اب3 العزة عن3ا ه)ا))

واد) حجاج  سيدي  حادة  اوالد  دوار 

 29643 البيضاء) مليل  تيط  حصار 

البيضاء)املغرب.

عن3ا ه)ا)) تهامي  مرزوق  السيد 

واد) حجاج  سيدي  حادة  اوالد  دوار 

 29643 البيضاء) مليل  تيط  حصار 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد مرزوق اب3 العزة عن3ا ه)ا))

واد) حجاج  سيدي  حادة  اوالد  دوار 

 29643 البيضاء) مليل  تيط  حصار 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782824.

775I

Etude(El(houtaia(Zakaria

ARD RIMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل الشكل القا 3ني للشركة

Etude(El(houtaia(Zakaria
 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc
ARD RIMAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
 rue ,12 و عن3ان مقرها االجتماعي

 Ibnou(Younous, préfecture
 de(Casa-Anfa, quartier

Hippodrome,. - 20330 الدار 
البيضاء .

تح3يل الشكل القا 3ني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.433357
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تح3يل) (2321 ماي) (25 املؤرخ في)
الشكل القا 3ني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) ال3حيد«)

املحدودة«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782275.
776I

اوديسيا

اوديسيا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

اوديسيا
23 ز قة ب3ريد الطابق 3 رقم 5 

الصخ3ر الس3داء ، 23293، الدار 
البيضاء املغرب

اوديسيا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 23 ز قة 
ب3ريد الطابق 3 رقم 5 الصخ3ر 

الس3داء   - 23293 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اوديسيا.

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

ز قة) (23 (: عن3ان املقر االجتماعي)

الصخ3ر) (5 رقم) (3 الطابق) ب3ريد 

البيضاء) الدار  (23293 (- ( ( الس3داء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 133 ( (: السيدة فتيحة م3رشيد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة فتيحة م3رشيد عن3ا ه)ا))

تجزئة الخير سيدي معروف))23283 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيدة فتيحة م3رشيد عن3ا ه)ا))

تجزئة الخير سيدي معروف))23283 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)783926.

777I

FOUN STARS TRAVAUX

FOUN STARS TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FOUN STARS TRAVAUX

 Rue(Sabri(Boujemaa 1er 12

 Etage(Apt. N° 6 Casablanca ،

20000، CASABLANCA(MAROC

FOUN STARS TRAVAUX  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 

صبري ب3جمعة الطابق االول رقم 6 

- 23383 الدار البيضاء - املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.438597

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2321 ماي) (13 في) املؤرخ 

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

ف3 اس محمد كمسير وحيد

تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782658.

778I

Etude(El(houtaia(Zakaria

ARD RIMAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

Etude(El(houtaia(Zakaria

 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 84 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc

ARD RIMAL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 rue ,13 , وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 Liberté, 3ème(étage, appt 5 -

23223 الدار البيضاء املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.433357



13605 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تح3يل)) ( تم) (2321 ماي) (25 املؤرخ في)

املقر االجتماعي الحالي للشركة من)»,)

 rue(Liberté,(3ème(étage,(appt(,13

املغرب«) البيضاء) الدار  (5 - 23223

 rue( Ibnou( Younous, (,12« إلى)

 préfecture( de( Casa-Anfa,

 quartier( Hippodrome,( -( 20330

الدار البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782275.

779I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 DOUKA IMMOBILIERE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
خفض رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

  DOUKA IMMOBILIERE SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 3,  ز قة 

عالل بن عبد هللا  - 93333 طنجة 

املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18775

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم) (2321 ي3 ي3) (37 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 

من) أي  درهم«) (1.533.333« قدره)

 333.333« إلى) درهم«) (1.833.333«

عدد)) تخفيض  (: طريق) عن  درهم«)

األسهم.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243573.

783I

Etude(El(houtaia(Zakaria

ARD RIMAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Etude(El(houtaia(Zakaria
 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc
ARD RIMAL SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 rue ,12 وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 Ibnou(Younous, préfecture

 de(Casa-Anfa, quartier
Hippodrome,. - 20330 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.433357

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2321 ماي) (25 في) املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة)) يت)

بحمادن عصام كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782275.
781I

Etude(El(houtaia(Zakaria

ARD RIMAL SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

Etude(El(houtaia(Zakaria
 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc
ARD RIMAL SARLAU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

 rue ,13 , وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 Liberté, 3ème(étage, appt 5 -

23223 الدار البيضاء املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.433357

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت) (2321 ماي) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):

) يت) حمزة) )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (253 بحمادن)

)ة)) السيد) ( 533)حصة لفائدة) أصل)

17)ماي) عصام)) يت بحمادن بتاريخ)

.2321

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782275.

782I

املركز الجه3ي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ AFAK TAMOUNTE

« DADES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجه3ي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع م3الي رشيد عمارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45333، 

ورزازات املغرب

 SOCIÉTÉ AFAK TAMOUNTE

DADES SARL » شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املرابطين حي اقب3ب ب3مالن دادس  - 

45153 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ AFAK TAMOUNTE

.« DADES SARL

إنشاء) (* (: بإيجاز) غرض الشركة 

مركز دعم مدر�شي ولغ3ي

املعل3مات) تكن3ل3جيا  مقاول  (*

واإلدارة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

املرابطين حي اقب3ب ب3مالن دادس))-)

45153)تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مصطفى والداغ3ر)):))343 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

((: السيد م3الي محمد السعيدي)

333)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

السيد م3الي مصطفى ايت هرة)):))

333)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

والداغ3ر)) مصطفى  السيد 

 45153 ( دادس) ب3مالن  عن3ا ه)ا))

تنغير املغرب.

السعيدي) محمد  م3الي  السيد 

املجاهدين مجمع ق3اسم) عن3ا ه)ا))

 93133  59 رقم) (2 2شطر) عمارة)

طنجة املغرب.

السيد م3الي مصطفى ايت هرة))

ب3مالن) ب3ي3سف  ايت  عن3ا ه)ا))

دادس))45153)تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

والداغ3ر)) مصطفى  السيد 

 45153 ( دادس) ب3مالن  عن3ا ه)ا))

تنغير املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2321)تحت رقم)-.

783I
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)خاف3

HAJJOUTI EXPRESS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

خاف3

ز قة 17 رقم 41  أمال3ا إغريبن 

خنيفرة ، 54333، خنيفرة املغرب

HAJJOUTI EXPRESS SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي   تجزئة 

العبدالوي  رقم  33  خنيفرة    - 

54333  خنيفرة   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2323 35) 3 بر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HAJJOUTI EXPRESS SARL

:) قل)) بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع))-)))مفاوضة.

تجزئة) ( ( (: عن3ان املقر االجتماعي)

(- ( ( ( خنيفرة) ( (33 ( رقم) ( العبدالوي)

54333))خنيفرة)))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 63.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد  3ي محسن)))):))633)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)))) ( ( ( السيد  3ي محسن)

)خنيفرة)) (12 ( رقم) ( تجزئة العبدالوي)

54333))خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)))) ( محسن) السيد  3ي 
)خنيفرة)) (12 ( رقم) ( تجزئة العبدالوي)

54333))خنيفرة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
37)ي3 ي3) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2321)تحت رقم)221.

784I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

CLUB ADRAR DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
CLUB ADRAR DAKHLA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي األمل 
1، بل3ك 12، رقم 34 - 73333 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 CLUB (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ADRAR DAKHLA
أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سياحية
املؤسسات) تسيير  و  استغالل 

السياحية.
عن3ان املقر االجتماعي):)حي األمل)
 73333  -  34 رقم) (،12 بل3ك) (،1

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد امبارك حيم3دان)):))1.333 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

حيم3دان)) امبارك  السيد 
عن3ا ه)ا))تجزئة م3الي التهامي،)ز قة)
16،)رقم)17،)طابق)1)األلفة))23333 

الدار البيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
حيم3دان)) امبارك  السيد 
عن3ا ه)ا))تجزئة م3الي التهامي،)ز قة)
16،)رقم)17،)طابق)1)األلفة))23333 

الدار البيضاء)املغرب)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

أبريل)2321)تحت رقم)654.
785I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKHLA FIRST
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
DAKHLA FIRST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: رقم 438، 
عمارة سمية، شارع ال3الء، الشقة 
رقم 32 - 73333 الداخلة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.17833
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (35 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تف3يت)2)باملائة من الحصص املكتتبة)
السيد«) ال3حيد  الشريك  اسم  في 
لفائدة) محمد اديب حسين تدالوي«)

 GROUPE TADLAOUI SA شركة)
463797/الدار) رقم سجلها التجاري)

البيضاء)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 GROUPE TADLAOUI(قب3ل شركة
شركة) في  جديد  كشريك  (SA

DAKHLA FIRST SARL
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير الشكل القا 3ني للشركة لتصبح)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

متعددة الشركاء
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

ت3سيع الهدف اإلجتماعي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
األساسية) األ ظمة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( االبتدائية ب3ادي الدهب)

ماي)2321)تحت رقم)782.
786I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

OCTOBOS PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS
34 ز قة زمزم إقامة زمزم مكتب رقم 

8، 14333، القنيطرة املغرب
OCTOBOS PRINT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شقة 
رقم 9 مربع 453 الطابق التاني 

تجزئة العصام القنيطرة - 14333 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OCTOBOS PRINT
بائع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االجهزة املعل3ماتية
-)بائع الل3ازم املكتبية.

عن3ان املقر االجتماعي):)شقة رقم)
تجزئة) التاني  الطابق  (453 مربع) (9
العصام القنيطرة)-)14333)القنيطرة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الرزاق) عبد  فصقة  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
الرزاق) عبد  فصقة  السيد 
 396 االرشاد ت3سعة رقم) عن3ا ه)ا))

14333)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ابراهيم  رياني  السيد 
ز قة)98)رقم)44)حي الشباب)14333 

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

رقم)-.
787I

PREMIUM FINANCE

EL FARHI INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 EL FARHI INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي إقامة ج3اد عمارة 
139 شقة رقم 43 الطابق الثالث - 

43333 مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.114759

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2321 ي3 ي3) (33 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (2.333.333«
 2.133.333« إلى) درهم«) (133.333«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

 قدية أو عينية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125336.

788I

mohammed(boumzebra

STE AL MIFTAH ADDAHABI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 STE AL MIFTAH ADDAHABI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسيرة املصلى الطابق األول الرقم 
17 الز قة 94 - 23233 الفقيه بن 

صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE AL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MIFTAH ADDAHABI
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

البناء)-)مط3ر عقارات.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الرقم) األول  الطابق  املصلى  املسيرة 
الفقيه بن) (23233  -  94 الز قة) (17

صالح املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: احمد) ع3اني  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) احمد  ع3اني  السيد 
الفقيه بن) (23233 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) احمد  ع3اني  السيد 
الفقيه بن) (23233 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (37 بتاريخ)

.163/2321
789I

Etude(El(houtaia(Zakaria

ARD RIMAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Etude(El(houtaia(Zakaria
 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc
ARD RIMAL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 rue ,12 وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 Ibnou(Younous, préfecture

 de(Casa-Anfa, quartier
Hippodrome,. - 20330 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.433357

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2321 ماي) (25 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»53.333 
إلى) درهم«) (53.333« أي من) درهم«)
»133.333)درهم«)عن طريق):))تقديم)

حصص  قدية أو عينية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782275.

793I

advanced(finance(corporate

MACHI INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

advanced(finance(corporate
 riad 2 n°168 1er(etg(bd

 palestine(el(alia(mohammedia ،
20800، mohammedia(maroc

MACHI INDUSTRY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
الجيش امللكي و ز قة ألساس الطابق 

3 مكتب 12 - 23833 املحمدية  
املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23661
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تح3يل)) ( تم) (2321 ماي) (19 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ز قة) و  امللكي  الجيش  شارع  »زاوية 
ألساس الطابق)3)مكتب)12 - 23833 
»حي الداخلة) إلى) املغرب«) ( املحمدية)
رقم)52 - 23833)املحمدية))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)14)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1384.

791I
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FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

BMCH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT 23
 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA(MAROC
BMCH SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

 RUE 13 وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 AHMED EL MEJJATI RES LES

 ALPES(ETG 1 N°8 CASABLANCA
20000 - الدار البيضاء املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.426839
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 ماي) (33 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف3يت السيد))ة)))ي3سف عدالن)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.333
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333

محمد عدالن بتاريخ)33)ماي)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782548.
792I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

BMCH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT 23
 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA(MAROC
BMCH SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

 RUE 13 وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 AHMED EL MEJJATI RES LES
 ALPES(ETG 1 N°8 CASABLANCA

 13 RUE(AHMED(EL(MEJJATI
 RES(LES(ALPES(ETG 1 N°8
CASABLANCA 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.426839

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
رفع) تم  (2321 ماي) (33 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»433.333)درهم«)أي من)»133.333 
عن) درهم«) (533.333« إلى) درهم«)
أو) حصص  قدية  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782548.
793I

expert comptable

MAGHREB  LUX  CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

expert comptable
nador ، 62000، nador(maroc

MAGHREB  LUX  CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 53 
- رقم 31 - لعري الشيخ  - 62333 

الناظ3ر املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAGHREB  LUX  CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

 53 ز قة) (: عن3ان املقر االجتماعي)
 62333 (- ( لعري الشيخ) (- (31 رقم) (-

الناظ3ر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 533.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
ضرقيق) مصطفى  السيد 
الشابي) القاسم  أب3  شارع  عن3ا ه)ا))
-)رقم)514  62333)الناظ3ر))املغرب.

عن3ا ه)ا)) ضرقيق  علي  السيد 
حي أوالد) (- شارع أب3 القاسم الشابي)
514  62333)الناظ3ر)) ابراهيم)-)رقم)

املغرب.
عن3ا ه)ا)) ضرقيق  سمير  السيد 
  514 -)رقم) شارع أب3 القاسم الشابي)

62333)الناظ3ر))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
ضرقيق) مصطفى  السيد 
الشابي) القاسم  أب3  شارع  عن3ا ه)ا))

-)رقم)514  62333)الناظ3ر املغرب
عن3ا ه)ا)) ضرقيق  علي  السيد 
حي أوالد) (- شارع أب3 القاسم الشابي)
514  62333)الناظ3ر) ابراهيم)-)رقم)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)16)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1335.

794I

COMPTA-ECO MAROC

WHITE JEWELRY LINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

COMPTA-ECO MAROC
 BD(HASSAN(II  TISSIR      127
 II(N ، 26100، BERRECHID

MAROC
WHITE JEWELRY LINE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول ز قة الجزائر رقم 82 برشيد - 

26133 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 WHITE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.JEWELRY LINE

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

-)استيراد) مج3هرات و حلي التجميل)

و تصدير.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- برشيد) (82 االول ز قة الجزائر رقم)

26133)برشيد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: زينب) عمري  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا))) زينب  عمري  السيدة 
 26133 82)برشيد) ز قة الجزائر رقم)

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا))) زينب  عمري  السيدة 
 26133 82)برشيد) ز قة الجزائر رقم)

برشيد املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2321)تحت رقم)763.

795I
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CRB CONSEIL

ARCHILAG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم 214 ، 

23283، الدار البيضاء املغرب
ARCHILAG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 45 شارع 
غا دي إقامة 49, الطابق األر�شي - 

23333 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536449

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARCHILAG
غرض الشركة بإيجاز):)-)مهندس)

معماري)؛
-)استشارات الديك3ر والعقار.

45)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
(- الطابق األر�شي) (,49 غا دي إقامة)

23333)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 5.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: الغراري) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) الغراري  مريم  السيدة 
السالم) حي  (، االزورقي) جبل  شارع 

23333)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) الغراري  مريم  السيدة 

السالم) حي  (، االزورقي) جبل  شارع 

23333)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)-.

796I

M.A.I GROUPE SERVICE

COMPLIANCE SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC

  COMPLIANCE SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

سب3 مركز االعمال الش3ب الطابق 

5 املكتب رقم  2 - 14333 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63917

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. COMPLIANCE SOLUTIONS

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات و االبحاث)

االستشارات في التسيير).

15)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
الطابق) الش3ب  االعمال  مركز  سب3 
2 - 14333)القنيطرة) ( 5)املكتب رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ج3اد) بلفقيه  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ج3اد  بلفقيه  السيد 
تجزئة االزهر مج)46)عمارة)138)شقة)
البيضاء)) الدار  (23223 ( االلفة) (11

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ج3اد  بلفقيه  السيد 
تجزئة االزهر مج)46)عمارة)138)شقة)
البيضاء)) الدار  (23223 ( االلفة) (11

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)38)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)82915.
797I

FORMAFID CONSEIL

EL AKKARY DIND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD(LARBI
 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
EL AKKARY DIND شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 7 ز قة 
أحمد ت3كي الطابق 2 عمارة 13  - 

23383 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
537111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AKKARY DIND

يع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدواجن و األرا ب))بالجملة و  صف)

الجملة

ز قة) (7 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 -   13 عمارة) (2 الطابق) ت3كي  أحمد 

23383)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( ( العكاري) عبدالفتاح  ( السيد)

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

العكاري)) عبدالفتاح  السيد 

عن3ا ه)ا))دوار ليساسفة العليا اوالد)

سطات)) (26324 ( البروج) فريحة  ا 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

العكاري) عبدالفتاح  ( السيد)

عن3ا ه)ا))دوار ليساسفة العليا اوالد)

سطات)) (26324 ( البروج) فريحة  ا 

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782838.

798I
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مجم3عة مدارس بريك للتعليم الخص3�شي

مجموعة مدارس بريك للتعليم 
الخصو�شي )م.م.ب.ت.خ)
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مجم3عة مدارس بريك للتعليم 
الخص3�شي

كلم 1 طريق اجدير امال3 اغريبن ، 
54333، خنيفرة املغرب

مجم3عة مدارس بريك للتعليم 
الخص3�شي )م.م.ب.ت.خ) شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي كلم 1 

طريق اجدير امال3 اغريبن  - 54333 
خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (36
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
للتعليم) بريك  مدارس  مجم3عة 

الخص3�شي))م.م.ب.ت.خ).
مؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)
لجميع) الخاص  التعليم  و  للتربية 

املست3يات.
 1 كلم) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 54333 (- ( طريق اجدير امال3 اغريبن)

خنيفرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 93.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
453)حصة) ( (: السيد طارق عناقي)

بقيمة)133)درهم للحصة).
حصة) (453 ( (: السيد مراد عناقي)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) عناقي  طارق  السيد 
حي) (32 رقم) (32 ز قة) (32 بل3ك)

تام3منت)54333)خنيفرة املغرب.
عن3ا ه)ا)) عناقي  مراد  السيد 
بني) (23333   53 تجزئة مبروكة رقم)

مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) عناقي  طارق  السيد 
حي) (32 رقم) (32 ز قة) (32 بل3ك)

تام3منت)54333)خنيفرة املغرب
عن3ا ه)ا)) عناقي  مراد  السيد 
 23333   53 رقم) مبروكة  تجزئة 

خنيفرة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
39)ي3 ي3) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2321)تحت رقم)223.

799I

ABA GESTION SARLAU

K.F BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
K.F BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 38 شارع 

محمد الخامس الطابق 3 مكتب 13  
- 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 K.F (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
متن3عة.

38)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
  13 3)مكتب) محمد الخامس الطابق)

- 33333)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 253 ( (: الفريشة) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
((: الكر ي�شي) عبدالرحيم  السيد 
253)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد محمد الفريشة عن3ا ه)ا))
53)تجزئة رياض الياسمين طريق عين)

شقف)33333)فاس املغرب.
الكر ي�شي) عبدالرحيم  السيد 
3)شارع إبن) 28)س3برو 3ر) عن3ا ه)ا))

الخطيب)33333)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الكر ي�شي) عبدالرحيم  السيد 
3)شارع إبن) 28)س3برو 3ر) عن3ا ه)ا))

الخطيب)33333)فاس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2873.
833I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

اعزانين كونستريكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE BOUGAFER
CONSEIL SARL

 eme(ETAGE  N°369 Rue(ALLAL 2
 Ben(ABDELLAH  SETTAT 2 eme
 ETAGE  N°369 Rue(ALLAL(Ben
 ABDELLAH  SETTAT، 26000،

Settat maroc
اعزا ين ك3نستريكسي3ن شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في ط3ر 
التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 15 

دوار اعزا ين بني ب3كافر  ا ض3ر - 

62333  ا ض3ر املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7635

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 ي3 ي3) (35 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( ك3نستريكسي3ن) اعزا ين 
رأسمالها)13.333.333)درهم وعن3ان)

مقرها اإلجتماعي رقم)15)دوار اعزا ين)
62333) ا ض3ر) (- بني ب3كافر  ا ض3ر)

املغرب  تيجة ل):)وفاة الشريك.

 15 و حدد مقر التصفية ب رقم)

(- ض3ر) ب3كافر  ا  بني  اعزا ين  دوار 

62333) ا ض3ر املغرب.)

و عين:

السيد)ة))علي))مداني و عن3ا ه)ا))
ب3كافر) بني  اعزا ين  دوار  (15 رقم)

املغرب) ض3ر  62333) ا  ض3ر)  ا 

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1258.

831I

COMPTA-ECO MAROC

SIM TECHNOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

COMPTA-ECO MAROC

 BD(HASSAN(II  TISSIR      127

 II(N ، 26100، BERRECHID

MAROC

SIM TECHNOLOGIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم167 

عمارة 34 رياض بن الشايب - 

26133 برشيد املغرب.

تف3يت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.12949

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 ماي) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):

العاللي) ( )ة))محمد) تف3يت السيد)

533)حصة اجتماعية من أصل)533 

سليمان) ( )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

عامري بتاريخ)17)ماي)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2321)تحت رقم)694.

832I

LA REUSSITE CONSEIL

LA REUSSITE CONSEIL
إعالن متعدد القرارات

LA REUSSITE CONSEIL

 Hay(Tarik(Rue 34 N° 5, 2ème

 ،Etage(Sidi(Bernoussi . ، 20600

الدارالبيضاء املغرب

LA REUSSITE CONSEIL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: حي طارق 

ز قة 34 رقم 5 الطابق الثاني سيدي 

البر 3�شي - - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.363561

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2321 أبريل) (12 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

السيد) قبل  من  حصص  تح3يل 

مراد) السيد  لصالح  النجاح  محمد 

معرف))433))حصة بتاريخ)12)أبريل)

قبل) من  حصص  تح3يل  (.2321

السيد محمد النجاح لصالح السيد)

 (533( الحنص3ري تحمل)  3رالدين 

2321،)و قل) أبريل) (12 حصة بتاريخ)

عائشة) السيدة  قبل  من  حصص 

معرف) مراد  السيد  لصالح  الكمري 

تحمل))133))حصة.)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:
السيد مراد معرف مسيرا) تعيين 
من) (

ً
بدال محدودة  غير  لفترة  وحيًدا 

السيد محمد إلنجاح الذي استقال)
من مهامه كمسير.))وستلتزم الشركة)
املسمى) للمسير  ال3حيد  بالت3قيع 

السيد مراد معرف).
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�شي) القا 3ن  م3اد  تعديل  تم 

للشركة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)778914.

833I

POWER BUSINESS DECISION

 GROUPE SCOLAIRE
 LES FLEURONS DE

L’EXCELLENCE PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

POWER BUSINESS DECISION
 N12 RUE(IBNOU(KHALOUIA

 RESIDENCE(AMINA(APPAT(N 5
 CASABLANCA(CASABLANCA،
20200، CASABLANCA(MAROC

 GROUPE SCOLAIRE LES
 FLEURONS DE L’EXCELLENCE

PRIVE (SARL) شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 
م3الي الحسن -برشيد، املغرب - 

17116 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15321
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GROUPE SCOLAIRE LES

 FLEURONS DE L’EXCELLENCE

.(PRIVE (SARL

التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخاص

تعليم) الحضا ة  املدر�شي  قبل 
املدرسة الثا 3ية والفص3ل) ابتدائي،)

اإلعدادية.

والدروس) اللغات  تدريس 

الخص3صية
ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- املغرب) -برشيد،) الحسن) م3الي 

17116)برشيد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

لإلسكان مزاب  رياض  الشركة 

 133 بقيمة) حصة  (SARL   :  953

درهم للحصة).

 53 ( (: ( محمد) مصطاكي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

لإلسكان مزاب  رياض  الشركة 
صبري) شارع  (١٢ عن3ا ه)ا)) (SARL

 6 رقم) شقة  األول  الدور  ب3جمة 

23333)الدار البيضاء) سيدي بلي3ط)

املغرب.

السيد مصطاكي محمد))عن3ا ه)ا))
حي) الخامس،) محمد  شارع  (،9 رقم)

اليسر)17116)برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد مصطاكي محمد))عن3ا ه)ا))
حي) الخامس،) محمد  شارع  (،9 رقم)

اليسر)17116)برشيد املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2321)تحت رقم)-.

834I

WAY CONSEIL

COMPETENCES CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت3سيع نشاط الشركة)

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
COMPETENCES CONSEIL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها االجتماعي شقة رقم 
15 الطابق 4 بل3ك ب اقامة باب 

دكالة شارع م3الي عبد هللا - 45163 
مراكش املغرب.

ت3سيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16131
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)35)ماي)2321)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
والتحقيقات) للدراسات  مكتب 

واألبحاث.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124853.
835I

FLASH ECONOMIE

 GLOVO INFRASTRUCTURE
SERVICES MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

 GLOVO INFRASTRUCTURE
 SERVICES MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

 مقرها اإلجتماعي: اقامة شهرزاد 3 
الطابق 5 رقم 22 -  الدار البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536683
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
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 GLOVO ( الشركة) تسمية 
 INFRASTRUCTURE SERVICES

MOROCCO
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املؤس�شي للشركة ه3 في املغرب وفي)
االقتضاء) عند  (، ويخضع) (، الخارج)
القا 3 ية) لألحكام  لالمتثال  (،

والتنظيمية الخاصة بهذه األنشطة
تكن3ل3جية) منصة  وإدارة  تط3ير 

وأي نشاط ذي صلة؛
وأي) بقالة  متجر  أي  تشغيل 
أنشطة إضافية أو ذات صلة لغرض)

الشركة)؛
املساعدة) األنشطة  جميع 

والتكميلية لألنشطة املذك3رة أعاله
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
شهرزاد)3)الطابق)5)رقم)22)-))الدار)

البيضاء
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 1.333 الشركة:) رأسمال  :مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي
 GLOVOAPP الشركة)

MOROCCO
درهم) (133 بقيمة) حصة  ( (13

للحصة
والعائلية) الشخصية  :األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة
Oscar Pierre Miquel((السيد(

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782772

836I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

BMCH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT 23
 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA(MAROC

  BMCH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

 RUE 13 وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 AHMED EL MEJJATI RES LES

 ALPES(ETG 1 N°8 CASABLANCA
20000 - الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.426839
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تعيين) (2323 يناير) (29 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))عدالن)

محمد كمسير وحيد
تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2323)تحت رقم)733685.

837I

cabinet(aux(services(des(affaires

MAMA HMADI FOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

MAMA HMADI FOODS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي قصر 
الجرا ة ارف3د - 52233 ارف3د 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14967
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAMA HMADI FOODS

:)بيع امل3اد) غرض الشركة بإيجاز)
الغدائية بالتقصيط.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الجرا ة ارف3د)-)52233)ارف3د املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم بن مسع3د):))433 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 433 ( (: السيد عثمان بن مسع3د)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد الخالفة بن مسع3د):))233 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
مسع3د) بن  ابراهيم  السيد 
عن3ا ه)ا))ز فة عبد هللا الركراكي حي)
الحمري ارف3د)52233)ارف3د املغرب.

مسع3د) بن  عثمان  السيد 
حي املسيرة الحمري ارف3د) عن3ا ه)ا))

52233)ارف3د املغرب.
مسع3د) بن  الخالفة  السيد 
عن3ا ه)ا))ز فة عبد هللا الركراكي حي)
الحمري ارف3د)52233)ارف3د املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

مسع3د) بن  ابراهيم  السيد 
عن3ا ه)ا))ز فة عبد هللا الركراكي حي)
الحمري ارف3د)52233)ارف3د املغرب

مسع3د) بن  عثمان  السيد 
حي املسيرة الحمري ارف3د) عن3ا ه)ا))

52233)ارف3د املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)275.
838I

HAQOQ KHALIFA

BEN OUDA BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HAQOQ KHALIFA
 CLINIQUE LE MARRAKECH

 QUARTIER MASMOUDI
 TARGA(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH maroc

BEN OUDA BOIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار زياينة 

الس3يهلة مراكش - 4333 مراكش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUDA BOIS

غرض الشركة بإيجاز):)التشجير و)

انشاء)الحدائق.

عن3ان املقر االجتماعي):)دوار زياينة)

مراكش) (4333 (- مراكش) الس3يهلة 

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

الحفيظ) عبد  ع3دة  ابن  السيد 

العربي) الحاج  دوار  عن3ا ه)ا))

 43333 مراكش) سعادة  الس3يهلة 

مراكش املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

الحفيظ) عبد  ع3دة  ابن  السيد 

العربي) الحاج  دوار  عن3ا ه)ا))

 43333 مراكش) سعادة  الس3يهلة 

مراكش املغرب)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124974.

839I
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LUCA CENTER

 RESTAURANT JARDIN
TATFI

عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعن3ي3ن)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

RESTAURANT JARDIN TATFI
بمقت�شى))عقد عرفي مؤرخ قي)37 
 RESTAURANT أعطى) (2321 ي3 ي3)
املسجل) (JARDIN TATFI SARL
باملحكمة) (19649 التجاري) بالسجل 
التجارية بمراكش حق التسيير الحر)
املسار) ب  الكائن  التجاري  لألصل 
الخلفي للمبنى.)رقم)81)،)شارع م3الي)
مراكش) (43333 (- مراكش) (، رشيد)
 Sté 2A LC SARL لفائدة) املغرب 
AU)ملدة)1)سنة تبتدئ من)37)ي3 ي3)
 2321 دجنبر) (36 في) تنتهي  و  (2321
 12.333 قيمته) شهري  مبلغ  مقابل 

درهم.
813I

FLASH ECONOMIE

ALAJADE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ALAJADE TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ب3سك3رة 
دوار والد الشيخ ولد حدو - 23333  

الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALAJADE TRANS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للبضائع) والدولي  ال3طني  العام 
واملنتجات) بالحب3ب  املتعلقة 

الغذائية الزراعية
ت3زيع االستيراد والتصدير لجميع)

أصناف املنتجات أو الخدمات.
املعامالت) جميع  (، عام) بشكل 
أو) الصناعية  أو  املالية  أو  التجارية 
املنق3لة أو العقارية ضرورية أو مفيدة)
ببساطة لتحقيق هدف الشركة و م3)

الشركة وتط3رها.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)
املؤسسات) أو  الشركات  جميع  في 
التي لها غرض مماثل أو مرتبط بأي)
شكل من األشكال)،)من خالل إنشاء)
أو) (، املساهمة) أو  (، شركات جديدة)
أو) (، أو املشروع املشترك) (، اال دماج)
األسهم والحق3ق) أو شراء) االكتتاب 

االجتماعية أو غير ذلك..
عن3ان املقر االجتماعي):)ب3سك3رة)
  23333 (- دوار والد الشيخ ولد حدو)

الدار البيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بنمنص3ر) ( االاله) عبد  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
بنمنص3ر) ( االاله) عبد  السيد 
برا فا) املرجان  ز قة  (73 عن3ا ه)ا))
البيضاء) الدار  (23333 الذئاب) عين 

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
بنمنص3ر) ( االاله) عبد  السيد 
عن3ا ه)ا))73)ز قة املرجان برا فا عين)
الذئاب)23333)الدار البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782433.

811I

WAY CONSEIL

COMPETENCES CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

COMPETENCES CONSEIL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

15 الطابق 4 بل3ك ب اقامة باب 

دكالة شارع م3الي عبد هللا - 43163 

مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16131

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2321 ماي) (35 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من) أي  درهم«) (1.333.333«

»3.333.333)درهم«)إلى)»4.333.333 

درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124853.

812I

CAFIGEC

CHERKAGRUME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

 CHERKAGRUME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 33 

ز قة الشرل3فيل بلفيدير 33 ز قة 

الشرل3فيل بلفيدير 23133 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.353771

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

رفع) تم  (2321 ماي) (36 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»933.333)درهم«)أي من)»133.333 

عن) درهم«) (1.333.333« إلى) درهم«)

إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782483.

813I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

SAVOEL GROUP SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15333، 

الخميسات املغرب

SAVOEL GROUP SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي بناية 33 

إقامة 8 شارع م3الي احمد ال3كيلي 

حسان الرباط   - 13333 الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

152279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2323 34) 3 بر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAVOEL GROUP SERVICE

األمن) ( ( (- (: غرض الشركة بإيجاز)

األشغال) (- ( البستنة) (- الحراس) و 

املختلفة

 33 بناية) (: عن3ان املقر االجتماعي)

شارع م3الي احمد ال3كيلي) (8 إقامة)

الرباط) (13333 (- ( ( الرباط) حسان 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد انهض):))343)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد اسامة انهض.):))333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد عبد الرحمان ب3 جة):))333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) انهض  محمد  السيد 

تخزئة الك3رة رقم)133)س ي م)1333 

الرباط املغرب.

عن3ا ه)ا)) انهض  اسامة  السيد 

تخزئة الك3رة رقم)133)س ي م)1333 

الرباط املغرب.

ب3 جة.) الرحمان  عبد  السيد 
رقم) (82 رقم) املجم3عة  عن3ا ه)ا))

الرباط) (1333 ب3يطاط س ي م) (12

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) انهض  محمد  السيد 

تخزئة الك3رة رقم)133)س ي م)1333 

الرباط املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)5446.

814I

FLASH ECONOMIE

 GLOBAL PEO SERVICES

MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

 GLOBAL PEO SERVICES

 MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

 مقرها اإلجتماعي: 332 شارع 

ابراهيم الروداني اقامة ريحان 

الطابق 5 رقم 21 -  الدار البيضاء 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

 Global PEO الشركة) تسمية 

Services Morocco

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في املغرب أو في) س3اء) (، من الشركة)

الخارج)،)ه3تقديم خدمات االستعا ة)

مهنية) بمصادر خارجية ألي منظمة 

شخص) أي  (، العمل) ألصحاب 

اعتباري و)/)أو أي شخص طبيعي

املتعلقة) الخدمات  تقديم 

)لق3ا ين املغرب)
ً
بت3ظيف األفراد وفقا

،)بما في ذلك خدمات امل3ارد البشرية)

وخدمات الرواتب وأي خدمة أخرى)

ذات صلة

بشكل) تتعلق  خدمة  أي  تقديم 

امل3ارد) بإدارة  مباشر  غير  أو  مباشر 

البشرية

الخدمات) جميع  تقديم 

باألنشطة) املتعلقة  االستشارية 

املذك3رة بشكل مباشر أو غير مباشر

 332 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

شارع الروداني اقامة الريحان الطابق)

5)رقم)21)-))الدار البيضاء).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة

 13.333 الشركة:) رأسمال  :مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي

 Sté Global PEO ( الشركة) (

Services LLC  99)حصة

   1  Raghav( Bhargava السيد)

حصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة

Raghav(Bhargava(السيد(

Sangeeta(Bhargava((السيدة(

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782574

815I

WAY CONSEIL

IZOSTIKA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

IZOSTIKA TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مكازة رقم 

285 املسيرة 1 ب  - 45163 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IZOSTIKA TRANSPORT

النقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عن) للبضائع  يابة  والدولي  ال3طني 

اآلخرين.

-)خدمات النقل البري والنقل..

عن3ان املقر االجتماعي):)مكازة رقم)

45163)مراكش) (- ( 1)ب) 285)املسيرة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ابراهيم اصتيكة)):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد ابراهيم اصتيكة))عن3ا ه)ا)))
 45163 ( ب) (1 املسيرة) (285 رقم)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

زروالي) السالم  عبد  السيد 

عن3ا ه)ا))حدائق الياسمين مجم3عة)
تامنص3رت) (5 رقم) (3 مدخل) (19

43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124751.

816I

CAFIGEC

FALAKHEIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

FALAKHEIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
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وعن3ان مقرها اإلجتماعي 33 ز قة 

الشرل3فيل بلفيدير - 23133 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.353769

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

رفع) تم  (2321 ماي) (26 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»973.333)درهم«)أي من)»333.333 

عن) درهم«) (1.333.333« إلى) درهم«)

دي3ن) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782479.

817I

CABINET BADREDDINE

ATTA FOODS

عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعي3ن)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

ATTA FOODS

في مؤرخ  حر  عقد   بمقت�شى 

السيد)ة))) أعطى  (2321 ي3 ي3) (16  

العربي بدر الدين الحامل))ة))للبطاقة)

املسجل) (Y54533 ( ( رقم) ال3طنية 

باملحكمة) (98321 التجاري) بالسجل 

التجارية بمراكش حق التسيير الحر)

 1 لألصل التجاري الكائن ب مسيرة)

مراكش) (43333  -  536 حرف أ رقم)

عبد املجيد واكاك) املغرب للسيد)ة))

رقم))) ال3طنية  للبطاقة  )ة)) الحامل)

 31 2)سنة تبتدئ من) E46268))ملدة)

ي3 ي3)2321)و تنتهي في)31)ماي)2323 

مقابل مبلغ شهري)7.333))درهم.

818I

le(partenaire((fiscal

SUNSHINE CONTRACTORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

le(partenaire  fiscal
49 شلرع عمر الخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة البركة، 93333، طنجة 
املغرب

 SUNSHINE CONTRACTORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 13 
اليمن الطابق الثاني رقم 4 .  طنجة 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117267
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUNSHINE CONTRACTORS
غرض الشركة بإيجاز):))بيع وشراء)

العقارات
تأجير املنشأة التجارية

إيجار املباني املجهزة
)مرمم))بسعر ثابت.

 13 ز قة) (: عن3ان املقر االجتماعي)
.))طنجة) (4 اليمن الطابق الثاني رقم)

93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد الخراز)))))))))))))))))))))))):))
633)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
السيد محمد الخراز):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
السيدة شيماء)الخراز)))))))))))))))))))):))
133)حصة بقيمة)133)درهم للحصة
السيد ياسين الخراز))))))))))))))))))))):))
133)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

السيد حمزة الخراز))))))))))))))))))))))):)
133)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
))عن3ا ه)ا)) ( السيد محمد الخراز)
القديم) الجبل  ال3رود  ز قة  (32
القطعة)6763 93333)طنجة املغرب.
عن3ا ه)ا)) ( الخراز) محمد  السيد 
شارع الحسن الثاني رقم)167.مرشان)

93333)طنجة املغرب.
السيدة شيماء)الخراز))))عن3ا ه)ا))
الصفصافة) إقامة  القادرية  تجزئة 
الطابق الثاني رقم)19 93333)طنجة)

املغرب.
عن3ا ه)ا)) الخراز  ياسين  السيد 
شارع الحسن الثاني رقم)165.مرشان)

93333)طنجة املغرب.
عن3ا ه)ا)) الخراز  حمزة  السيد 
شارع الحسن الثاني رقم)165.مرشان)

93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ( الخراز) محمد  السيد 
القديم) الجبل  ال3رود  ز قة  (32
القطعة)6763 93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5379.
819I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

ASSURANCES ASSILAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE  GESTION(ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D’ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D’ARABIE(SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC
ASSURANCES ASSILAH  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 77 شارع 

فاس الطابق 7 رقم 19 طنجة 

93333 طنجة املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.975

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)19)فبراير)2321)تم))تح3يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 19 رقم) (7 الطابق) شارع فاس  (77«

إلى) املغرب«) طنجة  (93333 طنجة)

»امام أصيلي الطابق االر�شي رقم)82 

أصيلة))93353)أصيلة))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (23 بتاريخ) ( باصيلة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)125.

823I

ste(united(consulting

STE JST SPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ste(united(consulting

 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES

FAR(FES، 30000، FES(MAROC

STE JST SPORT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 48 

تجزئة اال دلس واد فاس فاس  - 

33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
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عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. JST SPORT

 CABINET(:(غرض الشركة بإيجاز

.DE COACHING SPORTIF

 48 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)

(- ( فاس) فاس  واد  اال دلس  تجزئة 

33333)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الدين)) صالح  مصل3حي  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

الدين)) صالح  صل3حي  السيد 
حي واد) (33 ز قة) (39 رقم) عن3ا ه)ا))

فاس فاس))33333)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

الدين)) صالح  صل3حي  السيد 
حي واد) (33 ز قة) (39 رقم) عن3ا ه)ا))

فاس فاس)33333)فاس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2882.

821I

كارف3ر بزنس

ساوث سورفاي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كارف3ر بزنس

شارع محمد الخامس ز قة م3ريتا يا 

الطابق التاني، 52233، ارف3د 

املغرب

ساوث س3رفاي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي قصر 

ملعب كلميمة - 52253 كلميمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

:)ساوث) بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

س3رفاي.

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اليات) العلمية  واالليات  املعدات 

للدقة واليات ط3ب3غرافيا

االستيراد والتصدير.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

كلميمة) (52253 (- كلميمة) ملعب 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حمزة الشرافي):))343)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 333 ( (: مت3جني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد ادريس اشخي):))333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) الشرافي  حمزة  السيد 

عمارة) النسيم  اب3اب  النسيم  حي 

333)شقة)23)طابق)4)الدار البيضاء)

23193)الدار البيضاء))املغرب).

عن3ا ه)ا)) مت3جني  السيد محمد 
اهل) اقامة  صنهاجة  ز قة  (42 رقم)
البيضاء) الدار  ش24) ط5) رحيم 

23453)الدار البيضاء))املغرب).

عن3ا ه)ا)) اشخي  ادريس  السيد 

تجزئة الن3ر)2)الجزء)1)اقامة ج3هرة)

بني) ل3دي  فم  ا  عمارة  (2 رقم) الن3ر 

مالل)23343)بني مالل املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) الشرافي  حمزة  السيد 

عمارة) النسيم  اب3اب  النسيم  حي 

333)شقة)23)طابق)4)الدار البيضاء)

23193)الدار البيضاء))املغرب)

عن3ا ه)ا)) مت3جني  السيد محمد 
اهل) اقامة  صنهاجة  ز قة  (42 رقم)

البيضاء) الدار  ش24) ط5) رحيم 

23453)الدار البيضاء))املغرب)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)262.

822I

centre(de(conseil(fiduciaire

سيارة التعليم فهيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

centre(de(conseil(fiduciaire

رقم 4 الطابق االول ساحة املسجد 

االعظم صندوق البريد 233 ابن 

احمد ، 26353، ابن احمد املغرب

سيارة التعليم فهيم شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

لبكاكشة الز قة 17 لبروج سطات - 

26253 البروج املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2321/6581

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

سيارة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

التعليم فهيم.

تعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياقة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- لبروج سطات) (17 لبكاكشة الز قة)

26253)البروج املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 63.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (333 ( (: السيد فهيم عزيز)

بقيمة)133)درهم للحصة).

333)حصة) ( (: السيد الزعيم مراد)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

ابن) السيد فهيم عزيز عن3ا ه)ا))

احمد)26353)ابن احمد املغرب.

السيد الزعيم مراد عن3ا ه)ا))ابن)

احمد)26353)ابن احمد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

ابن) السيد فهيم عزيز عن3ا ه)ا))

احمد)26353)ابن احمد املغرب

السيد الزعيم مراد عن3ا ه)ا))ابن)

احمد)26353)ابن احمد املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2321)تحت رقم)277/21.

823I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»LEICA TRANS«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»LEICA TRANS« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: مرأب رقم 

31 مثلث، الز قة 633، الجديدة - 

24333 الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.15135
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بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 ي3 ي3) (11 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
عن) التصفية  تقرير  على  امل3افقة  (-
الخاض) التصفية  عمليات  جميع 
وتصفية) إغالق  إتمام  (- بالشركة.)

الشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي ينص) (:29-33-31 بند رقم)
بتصفية) الخاص  البن3د  مايلي:) على 

الشركة وطرق إقفالها.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)14)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)26588.

824I

centre(de(conseil(fiduciaire

MIYA DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

centre(de(conseil(fiduciaire
ساحة) االول  الطابق  (4 رقم)
 233 املسجد االعظم صندوق البريد)
احمد) ابن  (،26353 (، احمد) ابن 

املغرب
شركة) (MIYA DISTRIBUTION

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي الرقم 86 
ز قة الشهيد رشدي حي الرجاء ابن 
احمد. - 26353 ابن احمد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2321/1359
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 MIYA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الدقيق بالجملة.

عن3ان املقر االجتماعي):)الرقم)86 
ابن) ز قة الشهيد رشدي حي الرجاء)

احمد.)-)26353)ابن احمد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.633 ( (: ميل3دي) مليا ا  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد مليا ا ي3سف):))233)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
حصة) (233 ( (: السيد مليا ا علي)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ميل3دي  مليا ا  السيد 
حي) رشدي  الشهيد  ز قة  (86 الرقم)
ابن احمد) (26353 ابن احمد) الرجاء)

املغرب.
عن3ا ه)ا)) ي3سف  مليا ا  السيد 
حي) رشدي  الشهيد  ز قة  (86 الرقم)
ابن احمد) (26353 ابن احمد) الرجاء)

املغرب.
السيد مليا ا علي عن3ا ه)ا))الرقم)
الرجاء) الشهيد رشدي حي  ز قة  (86
ابن احمد)26353)ابن احمد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ميل3دي  مليا ا  السيد 
حي) رشدي  الشهيد  ز قة  (86 الرقم)
ابن احمد) (26353 ابن احمد) الرجاء)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببن احمد))بتاريخ)14)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)29/2321.
825I

رمزي لالستشارات

 ENTREPRISE
 SAHARA INGENIERIE
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24  3 بر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 31 شقة رقم 31 
العي3ن ، 73333، العي3ن املغرب

 ENTREPRISE SAHARA
 INGENIERIE CONSTRUCTION
ET TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي  ادي 

الضباط اقامة 35 رقم 32 الطابف 
32 رقم 31 العي3ن - 73333 العي3ن 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36973

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ENTREPRISE SAHARA  :
 INGENIERIE CONSTRUCTION

.ET TRAVAUX
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير البضائع التجارية......
:) ادي) االجتماعي) املقر  عن3ان 
الطابف) (32 رقم) (35 الضباط اقامة)
32)رقم)31)العي3ن)-)73333)العي3ن)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.333.333)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ي3سف  م3تي  السيد 
حي م3الي رشيد ز قة البصرة عمارة)
 73333 العي3ن) (33 الشفة رقم) (16

العي3ن املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ي3سف  م3تي  السيد 

حي م3الي رشيد ز قة البصرة عمارة)

 73333 العي3ن) (33 الشفة رقم) (16

العي3ن املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1777.

826I

COMICONE

ARABUSTALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

53333، مكناس املغرب

ARABUSTALL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي رقم 3، درب 3، ز قة اكادير، 

حي االزدهار، ويسالن - 53383 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53559

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARABUSTALL

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) العامة  التغذية  بالتقسيط،) البن 

التصدير واالستيراد).

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
السفلي رقم)3،)درب)3،)ز قة اكادير،)

 53383 (- ويسالن) االزدهار،) حي 

مكناس املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: محمد) ب3معزة  السيد 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 ( (: السيد ب3معزة عبد االاله)
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) محمد  ب3معزة  السيد 
حي) اكادير،) ز قة  (،3 درب) (،3 رقم)
مكناس) (53383 ويسالن) االزدهار،)

املغرب.
االاله) عبد  ب3معزة  السيد 
 1111 ل3كسمب3رغ) عن3ا ه)ا))

ل3كسمب3رغ ل3كسمب3رغ.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) محمد  ب3معزة  السيد 
حي) اكادير،) ز قة  (،3 درب) (،3 رقم)
مكناس) (53383 ويسالن) االزدهار،)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2959.
827I

ATLAS ETUDE CONSULTING

AURA GLOBAL BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ATLAS ETUDE CONSULTING
 RESIDENCE JAOUHARA APPT

 N° 18 ETAGE 2 AV(ALLAL
 ELFASSI ، 40090، MARRAKECH

MAROC
 AURA GLOBAL BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي اقامة 
ج3هرة شقة رقم 18 الطابق الثاني 

شارع عالل الفا�شي مراكش  - 
43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

115869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 AURA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.GLOBAL BUSINESS

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أجهزة كمبي3تر.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الطابق الثاني) (18 ج3هرة شقة رقم)

شارع عالل الفا�شي مراكش))-)43333 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ايغشان) فهد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ايغشان  فهد  السيد 

 172 رقم) الس3يقة  الخميس  باب 

مراكش)43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ايغشان  فهد  السيد 

 172 رقم) الس3يقة  الخميس  باب 

مراكش)43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124926.

828I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE AYAMIRA SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE AYAMIRA SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النخلة 11 سيدي حم3 مفتاح تازة - 

35333 تازة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4677

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2321 ماي) (28 في) املؤرخ 

السيد) للشركة  جديدين  مسيرين 

البك3ري هشام))و السيد محمد مطيع)

تبعا))تم اإليداع القا 3ني باملحكمة)

ي3 ي3) (16 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2321)تحت رقم)325.

829I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE AYAMIRA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت3سيع نشاط الشركة)

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عمارة  3ميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35333، 

تازة املغرب

STE AYAMIRA SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها االجتماعي تجزئة 

النخلة 11 سيدي حم3 مفتاح - 

35333 تازة املغرب.

ت3سيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4677

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)28)ماي)2321)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

منعش عقاري.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)325.

833I

تراجيك3م

MOSAIK IMMO
إعالن متعدد القرارات

تراجيك3م
39 ز قة ليل بلفدير ، 23313، 

الدارالبيضاء املغرب
MOSAIK IMMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: 12 ز قة 
صبري ب3جمعة الطابق األول رقم 6 

- 23223 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.155449

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2323 ي3 ي3) (29 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:31 رقم) قرار 
حصة بين شركة) (33 ( تف3يت) مايلي:)
د) ت  ل  ا فيستيسم3ن  أختاب3س 

لفائدة السيد كابريال فالغي كيطا
على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 
مايلي:)املصادقة على استقالة السيد)
بعدي خالد من منصب مسير شركة)

على) ينص  الذي  (:33 رقم) قرار 
و) خالد  بعدي  السيد  تعيين  مايلي:)
السيدة بعدي بشرى و السيد كابريال)

فالغي كيطا مسيرين للشركة
قرار رقم)34:)الذي ينص على مايلي:)
املشترك) بالت3قيع  ملزمة  الشركة 
للسيد بعدي خالد و السيدة بعدي)
بشرى أوالسيد بعدي خالد والسيد)
كابريال فالغي كيطا أوالسيدة بعدي)

بشرى والسيد كابريال فالغي كيطا.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:31 رقم) بند 
و) خالد  بعدي  السيد  تعيين  مايلي:)
السيدة بعدي بشرى و السيد كابريال)

فالغي كيطا مسيرين للشركة
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بند رقم)32:)الذي ينص على مايلي:)
املشترك) بالت3قيع  ملزمة  الشركة 
للسيد بعدي خالد و السيدة بعدي)
بشرى أوالسيد بعدي خالد والسيد)
كابريال فالغي كيطا أوالسيدة بعدي)

بشرى والسيد كابريال فالغي كيطا.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3لي3ز)2323)تحت رقم)738919.
831I

FIDUBAC SARL

NEUMATICA IMP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع ي3سف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناض3ر

62000، nador(maroc
NEUMATICA IMP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 35 
شارع جبال تدغين شارع طنجة 

الناظ3ر - 62333  الناظ3ر املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17631

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 أبريل) (35 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 NEUMATICA ال3حيد) الشريك 
IMP))مبلغ رأسمالها)133.333)درهم)
 35 رقم) اإلجتماعي  مقرها  وعن3ان 
طنجة) شارع  تدغين  جبال  شارع 
املغرب) الناظ3ر  ( (62333 (- الناظ3ر)

 تيجة ل):)عدم بل3غ الهدف.
 35 و حدد مقر التصفية ب رقم)
طنجة) شارع  تدغين  جبال  شارع 

الناظ3ر)-)62333))الناظ3ر املغرب.)
و عين:

الخميس) ( ( رزوقي) السيد)ة))
ازغنغان) جعدار  حي  عن3ا ه)ا)) و 
املغرب) الناظ3ر  ( (62333 الناظ3ر)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)35)أبريل)

2321)تحت رقم)661.

832I

FIDUBAC SARL

NEUMATICA IMP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

قفل التصفية

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع ي3سف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناض3ر

62000، nador(maroc

NEUMATICA IMP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم 35 

شارع جبال تدغين شارع طنجة 

الناظ3ر - 62333  الناظ3ر املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.17631

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2321 أبريل) (35 املؤرخ في)

ذات) شركة  (NEUMATICA IMP

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 133.333 رأسمالها) مبلغ  ال3حيد 

درهم وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم)

شارع جبال تدغين شارع طنجة) (35

املغرب) الناظ3ر  ( (62333 (- الناظ3ر)

 تيجة لعدم بل3غ الهدف.

و عين:

رزوقي) ( الخميس) ( السيد)ة))

ازغنغان) جعدار  حي  عن3ا ه)ا)) و 

املغرب) الناظ3ر  ( (62333 الناظ3ر)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 35 وفي رقم) (2321 أبريل) (35 بتاريخ)

طنجة) شارع  تدغين  جبال  شارع 

الناظ3ر)-)62333))الناظ3ر املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)35)أبريل)

2321)تحت رقم)662.

833I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

MEDIRAD 9 AVRIL

إعالن متعدد القرارات

 centre(d’étude(de(gestion(et

d’organisation

 bd(d’ Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

MEDIRAD 9 AVRIL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 25 شارع 

إيليا أب3 ما�شي ، ز قة غ3تييه - الدار 

البيضاء - 23363 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13827

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2321 فبراير) (26 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) االجتماعية  التسمية  ثغيير 

لتصبح)»أب3 ما�شي القابضة«

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) االجتماعي  الهدف  تعديل 

االستح3اذ) أو  إنشاء) في  لتخصصها 

على حصص في رأس مال أي شركة)

والشكل) الغرض  عن  النظر  بغض 

القا 3ني س3اء)في املغرب أو في الخارج)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من) التاني  البند  مقتضايات  تعديل 

النظام االسا�شي للشركة

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من) البندالثالت  مقتضايات  تعديل 

النظام االسا�شي للشركة

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2321)تحت رقم)774178.

834I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE SAMIKOR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 

الرشيدية، 52253، الراشيدبة 

املغرب

STE SAMIKOR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي قصر 

خطارة ايت سعيد فركلة العليا - 

52333 تنجداد املغرب.

تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.13417

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 أبريل) (33 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الكريم)) عبد  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (533 ب3دجاج)

)ة)) السيد) ( 533)حصة لفائدة) أصل)

أحمد))أقجي بتاريخ)33)أبريل)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)36)ماي)

2321)تحت رقم)219/2321.

835I
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RIM FINANCIAL

GO DENTALPARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
387 شارع محمد الخامس الطابق 
5 رقم 14 ، 23333، الدار البيضاء 

املغرب
Go Dentalpara  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي السالم 2 
اهل لغالم تجزئة 1 م  2 تقسيمة  ف 
85 بناء ح محل رقم 74  - 23333 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

537349
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 Go (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Dentalpara
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستيراد والتصدير).
السالم) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
تقسيمة)) (2 ( م) (1 اهل لغالم تجزئة) (2
ف)85)بناء)ح محل رقم)74  - 23333 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد السعيد دامي):))253)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 253 ( (: فايد) خديجة  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 253 ( (: دامي) رميصاء) السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
حصة) (253 ( (: السيد امين روحي)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) دامي  السعيد  السيد 
 41 رقم) (116 مج) مباركة  القدس 

البيضاء) الدار  (23613 البر 3�شي)

املغرب.

عن3ا ه)ا)) فايد  خديجة  السيدة 
 41 رقم) (116 حي القدس مباركة مج)

البيضاء) الدار  (23613 البر 3�شي)

املغرب.

عن3ا ه)ا)) دامي  رميصاء) السيدة 
 41 رقم) (116 حي القدس مباركة مج)

البيضاء) الدار  (23613 البر 3�شي)

املغرب.

حي) امين روحي عن3ا ه)ا)) السيد 
ياسمينة)1)ز قة)4)رقم)34)عين الشق))

23473)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) دامي  رميصاء) السيدة 
 41 رقم) (116 حي القدس مباركة مج)

البيضاء) الدار  (23613 البر 3�شي)

املغرب

حي) امين روحي عن3ا ه)ا)) السيد 
ياسمينة)1)ز قة)4)رقم)34)عين الشق))

23473)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782834.

836I

CABINET RAMI EXPERTISE

MEDICAL EXCELLENCE
إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

MEDICAL EXCELLENCE  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 44 شارع 

محمد السالوي - فاس - 33333 

فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.64231
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 أبريل) (38 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير غرض الشركة)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تح3يل املقر االجتماعي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير غرض الشركة)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تح3يل املقر االجتماعي من«44)شارع)
مكتب) (« الى) فاس«) ( محمد السالوي)
مكاتب) (75 عمارة) (2 الطابق) (17
االطلس ز قة الحسيمة االطلس فاس)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)18)ماي)2321 

تحت رقم)2381.

837I

FIDUCIAIRE HAMDELS

YASMINE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité(Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay(Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
YASMINE TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 61 
شارع اللة ياق3ت تقاطع مصطفى 
املعاني الطابق األول رقم 56 مركز 

الرياض الدارالبيضاء 23333 
الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.346427

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2321 ماي) (18 في) املؤرخ 
ابن) السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
الشريف))))عبد الفتاح كمسير وحيد

تبعا لقب3ل استقالة املسير.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782865.

838I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

 CLINIQUE PEDIATRIQUE
ATFAL

إعالن متعدد القرارات

 centre(d’étude(de(gestion(et
d’organisation

 bd(d’ Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

 CLINIQUE PEDIATRIQUE ATFAL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 53,شارع 
عبد الرحيم ب3عبيد, ال3ازيس - 
23413 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.17729
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 مارس) (29 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
حصة) بتف3يت15.753) إقرار  مايلي:)
اجتماعية في الشركة لفائدة شركة)

AKDITAL HOLDING SA
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
 5.253 برهن) التف3يض  ( مايلي:)
حصة اجتماعية في الشركة لفائدة)

AKDITAL HOLDING SA
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي للشركة
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
محمد) السيد  بإستقالة  اإلعتراف 
لعراقي) محمد  والسيد  املريني  ف3زي 

من مهامهم كمسيرين للشركة.
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قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:))
طالب,السيد) رشدي  السيد  تعيين 
العزيز) عبد  والسيد  أقديم  أحمد 

صدراوي كمسيرين جدد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الي3جد أي تعديل
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)778146.
839I

STE DAY FINANCE

AJBAN ARDI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 23233، 
الفقيه بن صالح املغرب

AJBAN ARDI SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار 
الن3اصر دوار لشهب بني وكيل 

الفقيه بن صالح - 23233 الفقيه 
بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 يناير) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 AJBAN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ARDI SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

الزراعي.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الن3اصر دوار لشهب بني وكيل الفقيه)
بن صالح)-)23233)الفقيه بن صالح)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة الحبيبي سعيدة):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيدة الحبيبي سعيدة عن3ا ه)ا))
حي فريدة الز قة)24)الرقم)34)الفقيه)
الفقيه بن صالح) (23233 بن صالح)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة الحبيبي سعيدة عن3ا ه)ا))
حي فريدة الز قة)24)الرقم)34)الفقيه)
الفقيه بن صالح) (23233 بن صالح)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)
22)مارس)2321)تحت رقم)98/2321.
843I

FINCOSA MARRAKECH

AMOZZAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 183 بل3ك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 43333، مراكش 
املغرب

AMOZZAF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دار السالم 
الشطر 11 محل رقم 9 سعادة - 

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115949

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMOZZAF
ادارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املباني
تسييراالمالك.

عن3ان املقر االجتماعي):)دار السالم)
(- سعادة) (9 رقم) محل  (11 الشطر)

43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: السيدة العيادي خديجة)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
العيادي) خديجة  السيدة 
 84 رقم) اسيف  اقامة  عن3ا ه)ا))

43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
العيادي) خديجة  السيدة 
 84 رقم) اسيف  اقامة  عن3ا ه)ا))

43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125331.
841I

distra conseils

O BAIN DE LINA
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعن3ي3ن)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

O BAIN DE LINA
مؤرخ) عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
 O أعطى) (2321 فبراير) (17 قي)

بالسجل) املسجل  (BAIN DE LINA
التجارية) باملحكمة  (85427 التجاري)
لألصل) الحر  التسيير  حق  بمراكش 
 RDC N°84 ب) الكائن  التجاري 
 APPT N°1 RESIDENCE AL
 FAROUKIYA AVENU HASSAN
II MARRAKECH - 43333)مراكش)
ملدة) (BAIN DE LITA املغرب لفائدة)
1)سنة تبتدئ من)18)فبراير)2321)و)
تنتهي في)17)فبراير)2322)مقابل مبلغ)

شهري قيمته)36.333)درهم.

842I

MITAK CONSEIL

هولي موتورز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

ه3لي م3ت3رز شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 64 ، شارع 
عبد هللا املدي3ني ، الطابق 1 ، شقة 

2 - 23123 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535437
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
ه3لي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

م3ت3رز.
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير
سيارات مستعملة))تاجر سيارات)
وقطع) و ارية  ه3ائية  دراجات 

غيارها أو ملحقاتها))جملة).
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عن3ان املقر االجتماعي):)64)،)شارع)
عبد هللا املدي3ني)،)الطابق)1)،)شقة)2 

- 23123)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: حفاري) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
حصة) (533 ( (: السيد عمر لكجل)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 (: حفاري) ياسين  السيد  (

بقيمة)133)درهم.
بقيمة) (533 (: لكجل) السيد عمر 

133)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) حفاري  ياسين  السيد 
  23123 س) الشباب  درب  (512

املحمدية املغرب.
السيد عمر لكجل عن3ا ه)ا))183 
تجزئة ٱ فا)23123))املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) حفاري  ياسين  السيد 
  23123 س) الشباب  درب  (512

املحمدية املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781312.

843I

y.o.r.comptabilite

 STE PRIVILEGIA CENTER
PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC
 STE PRIVILEGIA CENTER

PRIVEE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : الطابق 
5 رقم 31 مكاتب الربيع ز قة عبد 
الخالق ط3ريس و ز قة إبراهيم 
الروداني - 33333  فاس  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55335
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2323 13) 3 بر) املؤرخ في)
 STE PRIVILEGIA CENTER PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعن3ان) درهم  (13.333 رأسمالها)
رقم) (5 الطابق) اإلجتماعي  مقرها 
مكاتب الربيع ز قة عبد الخالق) (31
الروداني) إبراهيم  ز قة  و  ط3ريس 
ل املغرب  تيجة  ( فاس) ( (33333  -

.COVID 19
و عين:

و) حاجي  ( غزالن) السيد)ة))
عن3ا ه)ا))رقم)93)تجزئة اللة م3التي)
)املغرب) 31333))صفرو) طريق املنزل)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
الطابق) وفي  (2323 13) 3 بر) بتاريخ)
عبد) ز قة  الربيع  مكاتب  (31 رقم) (5
إبراهيم) ز قة  و  ط3ريس  الخالق 
فاس)) ( (33333 (- فاس) الروداني 

املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
يناير) (35 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)15.
844I

الشتي3ي ادريس

ZASAN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت3سيع نشاط الشركة)

الشتي3ي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/أ ز قة/32 
رقم /14 ، 92153، القصر الكبير 

املغرب
zasan trans شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها االجتماعي حي اوالد 
احميد م/ا ز قة 42 رقم 31 الطابق 

األول  - 92153 القصر الكبير 

املغرب.
ت3سيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2799

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ي3 ي3) (32 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
 قل البضائع لحساب الغير)

االستراد والتصدير.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 14 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

ي3 ي3)2321)تحت رقم)443.

845I

ا ب س ك3نس3لتينغ

مونتاجي اي إمبيانتي ماروكو 
برانش

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ا ب س ك3نس3لتينغ
تقاطع ز قة محمد الرشيد و شارع 
م3الي عبد الرحمان مركز إيمان 
طابق 6 مكتب 6، 23333، الدار 

البيضاء املغرب
م3 تاجي اي إمبيا تي ماروك3 برانش 
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 213 

شارع عبد امل3من إقامة عبد امل3من 
ج8 رقم 2 - 23333 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.276957

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
2319)تقرر حل) 18)شتنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
م3 تاجي اي إمبيا تي ماروك3 برانش))
درهم) (783.333 رأسمالها) مبلغ 
213)شارع) وعن3ان مقرها اإلجتماعي)
ج8  امل3من  عبد  إقامة  امل3من  عبد 
رقم)2 - 23333)الدار البيضاء)املغرب)
نهاية أشغال الشركة األم) (:  تيجة ل)

باملغرب سنة)2316.

 213 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

شارع عبد امل3من إقامة عبد امل3من)

البيضاء) الدار  (23333  -  2 رقم) ج8)

املغرب.)

و عين:

األ دل3�شي) ( ليلى) السيد)ة))

ز قة م3ليير) (7 بنبراهيم و عن3ا ه)ا))

الرقم) (1 الطابق) (3 ياسمينة) إقامة 

الدار البيضاء) (23333 حي راسين) (2

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2323)تحت رقم)726677.

846I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

ESPACE ET SERVICE CHAFAI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL

AU

رقم 1 بناية 46.47 تجزئة املركز, 

شارع محمد الخامس ورزازات ، 

45333، ورزازات املغرب

 ESPACE ET SERVICE CHAFAI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 113 

شارع محمد الخامس مركز اكدز 

زاك3رة - 47933 زاك3رة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1881

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر) (2321 ي3 ي3) (31 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 ESPACE ET ال3حيد) الشريك  ذات 

رأسمالها مبلغ  ( (SERVICE CHAFAI



13623 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

مقرها) وعن3ان  درهم  (23.333
محمد) شارع  (113 رقم) اإلجتماعي 
 47933 الخامس مركز اكدز زاك3رة)-)
زاك3رة املغرب  تيجة ل):)قرار الشريك)

ال3حيد.
و حدد مقر التصفية ب رقم)113 
اكدز) مركز  الخامس  محمد  شارع 

زاك3رة)-)47933)زاك3رة املغرب.)
و عين:

و) الشافعي  ( ( محمد) السيد)ة))
 47933 مركز اكدز زاك3رة) عن3ا ه)ا))

زاك3رة املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العق3د و ال3ثائق)
شارع) (113 رقم) (: املتعلقة بالتصفية)

محمد الخامس مركز اكدز زاك3رة
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( االبتدائية بزاك3رة)

2321)تحت رقم)233.
847I

SAMIR FIDUCIAIRE

ال غروند بوكل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
ال غرو د ب3كل شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : املحل 
1 اقامة املهدي شارع سب3 م.ج  - 

53353 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.33369

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)13)ماي)2321)تقرر حل ال)
مسؤولية) ذات  شركة  ب3كل  غرو د 
محدودة ذات الشريك ال3حيد مبلغ)
وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)
اقامة) (1 املحل) اإلجتماعي  مقرها 
 53353 (- ( م.ج) سب3  شارع  املهدي 

مكناس املغرب  تيجة اللقفل النهائي)
للتصفية).
و عين:

و) حسين  ( ( محمد) السيد)ة))
م.ج) املنص3ر  يعق3ب  (18 عن3ا ه)ا))
املغرب) مكناس  (53353 مكناس)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
املحل) وفي  (2321 ماي) (13 بتاريخ)
(- ( م.ج) سب3  شارع  املهدي  اقامة  (1

53353)مكناس املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)189.
848I

ALAKARIA  ILYAS  SARL

 LE SUCCES BATIMENT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LE SUCCES BATIMENT SARL
59 شارع الزرقط3ني طابق 6 رقم 
18 الدار البیضاء ، 23363، الدار 

البيضاء املغرب
 LE SUCCES BATIMENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقط3ني طابق 6 رقم 18 الدار 
البیضاء - 23363  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536931
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUCCES BATIMENT SARL
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة والبناء.

59)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
الدار) (18 رقم) (6 طابق) الزرقط3ني 
البيضاء) الدار  ( (23363 (- البیضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد أحمد الشابي)):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 ( (: الطاهري) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ( الشابي) أحمد  السيد 
  23333   132 1)فيال رقم) حي الهناء)

قلعة السراغنة املغرب.
السيد رشيد الطاهري عن3ا ه)ا))
حي الهناء)1)رقم)487  23333)))قلعة)

السراغنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ( الشابي) أحمد  السيد 
  23333   132 1)فيال رقم) حي الهناء)

قلعة السراغنة املغرب
السيد رشيد الطاهري عن3ا ه)ا))
حي الهناء)1)رقم)487  23333))قلعة)

السراغنة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782635.
849I

FINCOSA MARRAKECH

ALMENDROMUNDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 183 بل3ك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 43333، مراكش 
املغرب

ALMENDROMUNDO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة جكار شقة 

رقم 33 جليز - 43333 مراكش 
املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.132557
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ماي) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ريستا) ادريا 3  )ة)) السيد) تف3يت 
253)حصة اجتماعية من أصل)533 
سيدي) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 
 21 احمد االدري�شي اليعق3بي بتاريخ)

ماي)2321.
تف3يت السيد))ة))جيا ك3م3 ريستا)
253)حصة اجتماعية من أصل)533 
بدر كا 3ني) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

بتاريخ)21)ماي)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125373.

853I

تراجيك3م

MOSAIK IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت3سيع نشاط الشركة)

تراجيك3م
39 ز قة ليل بلفدير ، 23313، 

الدارالبيضاء املغرب
MOSAIK IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها االجتماعي 12 ز قة 
صبري ب3جمعة الطابق االول رقم 6 

- 23313 الدارالبيضاء املغرب.
ت3سيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.155449

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2323 مارس) (34 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
طريق) عن  واإلدارة  *الشراء)

اإليجاراملفروش و الغير املفروش
واملعامالت) العقارات  *نشاط 

التجارية
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*ل3جستيات البضائع والخدمات
*النقل والخدمات الل3جستية

*دعم الل3جستيات.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2323)تحت رقم)758197.
851I

FINCOSA MARRAKECH

ALMENDROMUNDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 183 بل3ك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 43333، مراكش 
املغرب

ALMENDROMUNDO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة جكار شقة 
رقم 33 جليز - 43333 مراكش 

املغرب.
تح3يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.132557

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تح3يل)) ( تم) (2321 ماي) (17 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عمارة) الخامس  محمد  شارع  (55«
 43333 (- جليز) (33 جكار شقة رقم)
مراكش املغرب«)إلى)»ز قة ابن عائشة)
اقامة بيال الطابق االول رقم)2)جليز)-)

43333)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125373.
852I

Zirana Maroc

فريكماك
إعالن متعدد القرارات

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue(Med

 Ben(Abdellah(VN ، 46000، SAFI
MAROC

فريكماك »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: الرقم 12 
إقامة شروق 1 ز قة عدن املدينة 
الجديدة  - 46333 آسفي املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9233
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (31 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
تخفيض رأسمال الشركة ب) مايلي:)

359333)درهم من جراء)الخسائر
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 2659333 ب) الشركة  رأسمال  رفع 

درهم عن طريق الحساب الجاري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
رأسمال الشركة ه3)2833333)درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

عدد الحصص ه3)28333)حصة
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2321)تحت رقم)669.
853I

FINCOSA MARRAKECH

ALMENDROMUNDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت3سيع نشاط الشركة)

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 183 بل3ك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 43333، مراكش 
املغرب

ALMENDROMUNDO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها االجتماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة جكار شقة 
رقم 33 جليز - 43333 مراكش 

املغرب.
ت3سيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.132557

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)17)ماي)2321)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
االستيراد والتصدير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125373.
854I

FIDUCIAIRE HAMDELS

ANNABEL’S S.A
تأسيس شركة املساهمة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité(Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay(Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
ANNABEL’S S.A »شركة 

املساهمة« 
وعن3ان مقرها االجتماعي: 17 شارع 
الحسين بن علي ، الدار البيضاء 
الدار البيضاء، 23333 الدار 

البيضاء املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.782837
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (16
األسا�شي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANNABEL’S S.A
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإنشاء)وإدارة املطاعم.
17)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
البيضاء) الدار  (، علي) بن  الحسين 
23333)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
 333.333 ويبلغ رأسمال الشركة)

درهم،

مقسم كالتالي:
السيد دريس بن عمر):))33)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد العل3ي محمد ي3سف):))33 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 NEWPORT INVEST الشركة)
 133 بقيمة) حصة  (SARL :  1.443

درهم للحصة).
  RISTA INVEST SARL الشركة)
درهم) (133 بقيمة) حصة  (:  1.443

للحصة).
 LOS CABOS SA  :  33((الشركة

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
  SOUTH BEACH SARL الشركة)
33  :)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
مجلس) أعضاء) أو  املتصرف3ن 

الرقابة:)
ي3سف) محمد  العل3ي  السيد 
اقامة) عن3ا ه)ا)) رئيس  بصفته)ا))
ياسمين فيال رقم)9)شارع عبد الهادي)
الدار البيضاء) (23333 ( ب3طالب ا فا)

املغرب
السيد دريس بن عمر بصفته)ا))
أوليلي) شارع  عن3ا ه)ا)) عام  مدير 
23333)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
 NEWPORT INVEST الشركة)
عن3ا ه)ا)) عض3  بصفته)ا)) (SARL
تجزئة) السالم  حي  الحسني  الحي 
جبل) ز قة  تقاطع  (96 رقم) فاطمة 
 23333 خرزوزة) ز قة  و41) تادغين 

الدار البيضاء)املغرب
 RISTA INVEST SARL الشركة)
على بعد) عض3 عن3ا ه)ا)) بصفته)ا))
)عين السبع))) كيل3متر ز قة الرباط) (9

23333)الدار البيضاء)املغرب
  LOS CABOS SA ( الشركة)
ز قة) عن3ا ه)ا)) عض3  بصفته)ا))
 23333 البيضاء7  محف3ظ   جيب 

الدار البيضاء)املغرب
 SOUTH BEACH SARL الشركة)
اقامة) عن3ا ه)ا)) عض3  بصفته)ا))
تقاطع شارع يعق3ب) (5 مازوريل رقم)
املنص3ر وز قة سقراط)23333)الدار)

البيضاء)املغرب.
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مراقب أو مراقبي الحسابات):
)ا) لحسين) ه3سيفي  السيد 
عن3ا ه)ا)) حسابات  مدقق  بصفته 
يعق3ب ملنص3ر عمارة)4 23333)الدار)

البيضاء)املغرب
األسا�شي) النظام  مقتضيات 
ت3زيع) و  االحتياطي  بتك3ين  املتعلقة 

األرباح):
محضر االجتماع العام).

املنص3ص) الخاصة  اإلمتيازات 
عليها لكل شخص):

ال شيئ.
بقب3ل) متعلقة  مقتضيات 
تف3يت) لهم  املخ3ل  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخ3ل)

له البث في طلبات القب3ل):
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)537355.
855I

ISDM CONSULTING

ECOLE AL YOUSSR PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل الشكل القا 3ني للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العي3ن املغرب
 ECOLE AL YOUSSR PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

و عن3ان مقرها االجتماعي ز قة 45 
رقم 35 ساحة الدشيرة العي3ن - 

73333 العي3ن .
تح3يل الشكل القا 3ني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22979

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
2321)تم تح3يل) 33)ي3 ي3) املؤرخ في)
الشكل القا 3ني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) ال3حيد«)

املحدودة«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1866/2321.

856I

ISDM CONSULTING

ECOLE AL YOUSSR PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العي3ن املغرب

ECOLE AL YOUSSR PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز ق3 45 

رقم 35 ساحة الدشيرة العي3ن - 

73333 العي3ن املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22979

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 ي3 ي3) (33 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بن) الحسين  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (167 العالم)

أصل)1.333)حصة لفائدة))السيد))ة))

محمد شين بتاريخ)33)ي3 ي3)2321.

بن) الحسين  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (167 العالم)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333 أصل)

33)ي3 ي3) ايراهيم مسع3د بتاريخ) )ة))

.2321

بن) الحسين  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (166 العالم)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333 أصل)

ي3 ي3) (33 بتاريخ) مصطفى حم3  )ة))

.2321

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1866/2321.

857I

NT FINANCE

API DIAGNOSTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

NT FINANCE
 BD RIAD LOT MASSIRA
 LOT(FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،
MOHAMMEDIA MAROC

API DIAGNOSTIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي مجم3عة 
التقدم املجم3عة السكنية 2  17 
الطابق الثاني سيدي البر 3�شي - 

23333 الدار البيضاء املغرب.
تح3يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.379871

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)27)أبريل)2321)تم))تح3يل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
املجم3عة) التقدم  »مجم3عة  من)
السكنية)2  17)الطابق الثاني سيدي)
البيضاء) الدار  (23333 (- البر 3�شي)
 1 النهضة) »إقامة  إلى) املغرب«)
مجم3عة سكنية)31)عمارة)99)محل)
الدار) (23333 (- 4)سيدي م3من) رقم)

البيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)21547.
858I

FIDUCIARE ECF

PATAGONIA DTG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

PATAGONIA DTG شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقط3ني الطابق3 رقم 6 - 23333 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
434395

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2319 فبراير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PATAGONIA DTG
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري و أشغال البناء.
46)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
الزرقط3ني الطابق3)رقم)6 - 23333 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: سعيد) شم�شي  السيد 
حصة بقيمة)53.333)درهم للحصة).
533)حصة) ( (: السيدة برة فاطمة)

بقيمة)53.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) سعيد  شم�شي  السيد 
 1 رقم) (1 الطابق) غا دي  شارع  (13

23333)الدار البيضاء)املغرب.
 13 السيدة برة فاطمة عن3ا ه)ا))
 23333 ز قة القاهرة) شارع الشرفاء)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) سعيد  شم�شي  السيد 
 1 رقم) (1 الطابق) غا دي  شارع  (13

23333)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2319)تحت رقم)733255.

859I



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13626

lesboncomptes

كار مانتنونس سيرفيس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

قفل التصفية

lesboncomptes

 hassania 1 alia 389

 mohammedia(MOHAMMEDIA،

 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

كار ما تن3نس سيرفيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : تجزئة زهر 

أ4 الرقم9 عين حرودة املحمدية - 

23833  املحمدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.16715

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

2321)تقرر حل) 15)فبراير) املؤرخ في)

ذات) ما تن3نس سيرفيس شركة  كار 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 133.333 رأسمالها) مبلغ  ال3حيد 

اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان  درهم 

حرودة) عين  الرقم9) أ4) زهر  تجزئة 

املحمدية)-)23833))املحمدية املغرب)

 تيجة النعدام س3ق الشغل.

و عين:

و) ترادة  ( املهدي) السيد)ة))

 158 الرقم) الرضا  حي  عن3ا ه)ا))

كمصفي) املغرب  املحمدية  (23833

)ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  (2321 فبراير) (15 بتاريخ)

زهر أ4)الرقم9)عين حرودة املحمدية)

- 23833)املحمدية املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مارس)2321)تحت رقم)783.

863I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

   RIHANA   AL   HAMRA
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
  HAY TARGA 873

 -MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

   RIHANA   AL   HAMRA
TRAVAUX  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة فن 
البيت العتيق 2 املجم3عة السكنية 
رقم 1 عمارة رقم 4 شقة رقم 2 عين 

مزوار مراكش - 43333 مراكش 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99571
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2321 ماي) (28 في) املؤرخ 
ملين))) السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

عبدالصادق كمسير وحيد
تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124785.
861I

CABINET NORD ASSISTANCE

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE EL
AZM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تف3يت حصص

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV(MOHAMED(V, RÉSD. 43

 DOUNIA, BLOC(B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 املغرب

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE EL
AZM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

األ دلس Gr.D R1 إقامة السالم - 
92153 القصر الكبير املغرب.

تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.417

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ماي) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):
زقان) أحمد  )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (133
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333
نسرين فرحات بتاريخ)37)ماي)2321.
زقان) أحمد  )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (133
1.333)حصة لفائدة))السيد))ة))كنزة)

زقان بتاريخ)37)ماي)2321.
تف3يت السيد))ة))أحمد زقان)133 
 1.333 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد))ة))مالك زقان)

بتاريخ)37)ماي)2321.
تف3يت السيد))ة))أحمد زقان)133 
 1.333 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد))ة))زهراء)زقان)

بتاريخ)37)ماي)2321.
زقان) أحمد  )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (133
1.333)حصة لفائدة))السيد))ة))أنس)

زقان بتاريخ)37)ماي)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 11 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

ي3 ي3)2321)تحت رقم)185.
862I

العامري العربي

M - KA CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العامري العربي
ص.ب: 1169، سيدي عابد، 

32333، الحسيمة املغرب
M - KA(CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي مركز 

جماعة ايت قمرة  دائرة بني ورياغل 
32322 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3431

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 M - KA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CASH
تح3يل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

االم3ال
-)خدمات تسهيالت.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
)دائرة بني ورياغل) جماعة ايت قمرة)

32322)الحسيمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد ب3خيم):))233)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 433 ( (: الغلبزوري) عماد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد كريم استيت3):))433)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ب3خيم  محمد  السيد 
دوار ازغار ايت ي3سف و علي))32333 

الحسيمة املغرب.
السيد عماد الغلبزوري عن3ا ه)ا))
دوار ازغار ايت ي3سف و علي))32333 

الحسيمة املغرب.
عن3ا ه)ا)) استيت3  كريم  السيد 
تجزئة) العمران  عمارة  (31 شقة)
الحسيمة) (32253 امزورن) الخطابي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ب3خيم  محمد  السيد 
دوار ازغار ايت ي3سف و علي))32333 

الحسيمة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)-.
863I
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ISDM CONSULTING

ECOLE AL YOUSSR PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العي3ن املغرب
  ECOLE AL YOUSSR PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز ق3 45 
رقم 35 ساحة الدشيرة العي3ن - 

73333 العي3ن املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22979

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2321 ي3 ي3) (33 املؤرخ في)
شين) مسير جديد للشركة السيد)ة))

محمد كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1866/2321.

864I

FINCOSA MARRAKECH

ALMENDROMUNDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 183 بل3ك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 43333، مراكش 
املغرب

ALMENDROMUNDO  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة جكار شقة 
رقم 33 جليز - 43333 مراكش 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.132557

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2321 ماي) (17 في) املؤرخ 
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
احمد) سيدي  اليعق3بي  االدري�شي 

كمسير آخر
تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125373.
865I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

IOMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY(AL(AMAL(AV »D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

IOMAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة ازكزا 
عمارة 26 شقة 7 الطابق 3 اكدال - 

13393 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
152829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IOMAT
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وأدوات) معدات  جميع  وتأجير  وبيع 

األشغال العم3مية.
عن3ان املقر االجتماعي):)ز قة ازكزا)
3)اكدال)-) 7)الطابق) 26)شقة) عمارة)

13393)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: دهمي) السيدة  ادية 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) دهمي  السيدة  ادية 
حي الرياض) (1 بل3ك ج رقم) (9 قطاع)

13133)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) دهمي  السيدة  ادية 
حي الرياض) (1 بل3ك ج رقم) (9 قطاع)

13133)الرباط املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)6315.
866I

distra conseils

SKYTECH CONTROL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

distra conseils
رقم 2 بل3ك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 43333، مراكش املغرب

SKYTECH CONTROL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 LOT وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 DAR SELTANE MAGAZIN

 SIS(A(N°305 TASSELTANTE
MARRAKECH - 40000 مراكش 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49221

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم اإلعالم) (2321 ماي) (12 املؤرخ في)
و) اباجدي  ( ياسين) الشريك  ب3فاة 
(
ً
تبعا ال3رثة  على  حصصه  ت3زيع 
أبريل) (13 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2321)بالشكل األتي):
الزهراء) فاطمة  السيد)ة))

بنالطالب))،))125)حصة).

((، ( اباجدي) ( صف3ان) السيد)ة))
239)حصة).

السيد)ة))فاطمة ب3خريس))،))83 
حصة).

السيد)ة))عبد الرحيم اباجدي))،))
83)حصة).

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2321)تحت رقم)124462.
867I

LA VIE FISCALE

MOULOUYA EXPEDITIONS
إعالن متعدد القرارات

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
 MOULOUYA EXPEDITIONS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 187 زاوية 
شارع محمد الدرف3في و الجيش 
امللكي الطابق االول شقة 31 - 

63333 وجدة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.32785

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 أبريل) (33 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
محمد) راحمي  السيديين  استقالة 
منصبهما) من  ياسين  بنعزة  و  سليم 

كمسييرين للشركة.
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)تعيين السييدين راحمي حسن)
كمسييرين) ( الكريم) عبد  بنعزة  و 

جديدين للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

مايلي:)تغيير املسيرين
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (32 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)2341.
868I
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ALAKARIA  ILYAS  SARL

ALAKARIA  ILYAS  SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALAKARIA  ILYAS  SARL
59 شارع الزرقط3ني طابق 6 رقم 
18 الدار البیضاء ، 23363، الدار 

البيضاء املغرب
 ALAKARIA  ILYAS  SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرقط3ني طابق 6 رقم 18  - 
23363  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
537169

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ALAKARIA  ILYAS  SARL
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة والبناء.
59)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
الزرقط3ني طابق)6)رقم)18  - 23363  

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 253 ( (: املعیار) الحي  السيد عبد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
((: الطاهري) الجلیل  عبد  السيد 
753)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد عبد الحي املعیار عن3ا ه)ا))
حي رياض الزيت3ن)31)رقم)49 23333  

قلعة السراغنة املغرب.
الطاهري) الجلیل  عبد  السيد 
عن3ا ه)ا))شارع فراسا يل)31 35133 

بادوفا ايطاليا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحي املعیار عن3ا ه)ا))
حي رياض الزيت3ن)31)رقم)49 23333  

قلعة السراغنة املغرب
الطاهري) الجلیل  عبد  السيد 
عن3ا ه)ا))شارع فراسا يل)31 35133 

بادوفا ايطاليا
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782933.

869I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

CAFE NERJA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

 NEW COMPTA SOLUTIONS
SARL AU

 73ROUTE DE TETOUAN
 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 53  ETG 4 N ° 8 ، 90000،
TANGER MAROC

CAFE NERJA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البحر االبيض املت3سط  حي سيدي 
العابد قطعة  331 رقم 47  - 

93333 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.111839

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 ماي) (26 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 CAFE NERJA ال3حيد) الشريك 
 133.333 )مبلغ رأسمالها) (SARL AU
اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان  درهم 
حي) ( تجزئة البحر االبيض املت3سط)
  47 رقم) (331 ( سيدي العابد قطعة)
(: املغرب  تيجة ل) طنجة  (93333  -

تده3ر النشاط التجاري.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

حي سيدي) ( البحر االبيض املت3سط)
(- ( (، (47 رقم) (331 ( قطعة) العابد 

93333)طنجة املغرب..)

و عين:

السيد)ة))عبد السالم)))الديالل))و)

عن3ا ه)ا))طنجة البالية تجزئة البحر)

1199  93333)طنجة) املت3سط رقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5239.

873I

SI FAJR EL BARAKA

SI FAJR ELBARAKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

SI FAJR EL BARAKA

 RUE TAMARIS HAY SALAM 112

 CIL ، 26400، CASABLNACA

MAROC

SI FAJR ELBARAKA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

 Rue 112 وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 Tamariss(Hay(Salam(Cil  285 BD

 YACOUB(EL(MANSOUR 20200

.MAROC الدار البيضاء
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.275921

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

رفع) تم  (2321 ماي) (23 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»533.333)درهم«)أي من)»133.333 

عن) درهم«) (633.333« إلى) درهم«)

أو) حصص  قدية  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782686.
871I

LEADER FINANCE

LERDER RES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT  N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LERDER RES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي محل 
رقم 9 شارع محمد البقال رقم 

 lot  123 اقامة مباركة جليز مراكش
 sefssaf 385 targa(marrakech

marrakech 40000 املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.113739

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 ي3 ي3) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحميد) عبد  )ة)) السيد) تف3يت 
من) اجتماعية  حصة  (1.333 شاكر)
أصل)1.333)حصة لفائدة))السيد))ة))
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( عبد ال3احد ملت3ني)

.2321
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125379.
872I

distra conseils

CHILLING BISTROT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

distra conseils
رقم 2 بل3ك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 43333، مراكش املغرب
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CHILLING BISTROT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
 GUELIZ وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 RES LE NOYER C RUE IBN SINA

 NOURI ATLASSI QUARTIER
 SAMLALIA RDC MAG N°7

MARRAKECH - 40000 مراكش 
املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93359
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 أبريل) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تهامي)) ( مهدي) )ة)) السيد) تف3يت 
133)حصة اجتماعية من أصل)133 
فاطمة)) ( )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الغزاوي بتاريخ)21)أبريل)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ماي) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2321)تحت رقم)6538.

873I

AL KADIMA PROMOTION

AL KADIMA PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AL KADIMA PROMOTION
 BOULEVARD(AL(QODS,

 COMPLEXE RESIDENTIEL
 AL(QODS, IMMEUBLE(GH8,
 APPARTEMENT(N° 7, HAY

 ،OMARIA, AÏN(CHOK ، 20000
الدار البيضاء املغرب

 AL KADIMA PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
القدس املركب السكني القدس 

عمارة 8 الشقة 7 حي العمرية عين 
الشق - 23152 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.142333

العام) الجمع  بمقت�شى 
دجنبر) (33 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2313
درهم«) (16.433.333« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (43.333.333« من) أي 
طريق) عن  درهم«) (56.433.333«
الشركة) دي3ن  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2314)تحت رقم)539489.
874I

ste(mifi

OASIS STRUCTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

ste(mifi
 rue(antisarbie(vn(meknes ، 14

50000، meknes(maroc
oasis structure شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها االجتماعي محل 1 

عمارة 249 الم 3  البساتين - 53333 
مكناس املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

44399
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2321)تم حذف) 31)مارس) املؤرخ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
-)مكتب املراقبة التقنية)
ـ)الهندسية االستشارية).

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2193.
875I

CHAOUER CONSEIL

SAE SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER

MAROC
SAE SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

م3الي إسماعيل 14 إقامة م3الي 
إسماعيل الطابق 3 رقم 9 - 93333 

طنجة اململكة مغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117317
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 SAE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE
تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الجديدة) السيارات  اجزاء) واستيراد 

واملستعملة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
م3الي) إقامة  (14 إسماعيل) م3الي 
 93333 - 9 3)رقم) إسماعيل الطابق)

طنجة اململكة مغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ب3طاهري) ي  الهاد  عبد  السيد 
943)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
 63 ( (: السيد عبد الحق ب3عزاوي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
ب3طاهري) الهادي  عبد  السيد 
عن3ا ه)ا))م3 ب3ليي)34333)م3 ب3ليي)

فرنسا.
ب3عزاوي) الحق  عبد  السيد 
البحر) شارع  (171 رقم) عن3ا ه)ا))
 2 سقة) (2 األبيض املت3سط الطابق)

93153)مرتيل اململكةاملغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

ب3عزاوي) الحق  عبد  السيد 
البحر) شارع  (171 رقم) عن3ا ه)ا))

 2 سقة) (2 األبيض املت3سط الطابق)

93153)مرتيل اململكة املغربية

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243267.

876I

ecaf compta

 STE DAMANCOM TRANS
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ecaf compta

حي بام بل3ك 1 رقم 16 سيدي 

سليمان حي بام بل3ك 1 رقم 16 

سيدي سليمان، 14233، سيدي 

سليمان املغرب

 STE DAMANCOM TRANS SARL

A.U شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي الخير 

تجزئة رقم 211 محل رقم 31 سيدي 

سليمان  - 14233 سيدي سليمان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAMANCOM TRANS SARL A.U

:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين).
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عن3ان املقر االجتماعي):)حي الخير)
تجزئة رقم)211)محل رقم)31)سيدي)
سيدي سليمان) (14233 (- ( سليمان)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( العالي) عبد  الشهدي  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333

للحصة).
(: ( العالي) عبد  الشهدي  السيد  (

1.333)بقيمة)133)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
العالي)) عبد  الشهدي  السيد 
رقم) (18 حي السالم بل3ك) عن3ا ه)ا))
238)سيدي سليمان))14233)سيدي)

سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
العالي)) عبد  الشهدي  السيد 
رقم) (18 حي السالم بل3ك) عن3ا ه)ا))
238)سيدي سليمان))14233)سيدي)

سليمان املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتاريخ)34 

فبراير)2323)تحت رقم)151/2321.
877I

AFRODITA

PLAZA MAYOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تغيير تسمية الشركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

PLAZA MAYOR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها االجتماعي زاوية 

ساحة فرنسا و شارع فاس رقم 12 - 
93333 طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
53723

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى  (
تم تغيير) (2321 ي3 ي3) (38 املؤرخ في)
 PLAZA« من) الشركة  تسمية 

. »BELLEZA FACE«(إلى(»MAYOR
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243437.
878I

CABINET BOUZIDI

BOUDRIMEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تعيين مسير جديد للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب الب3زيدي ص.ب 125 
الناظ3ر ، 62333، الناظ3ر املغرب

BOUDRIMEX  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار 

جاحلي3ا بني شيكر - 62333  اظ3ر 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19259
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تعيين) تم  (2321 ماي) (21 في) املؤرخ 
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

كاب3ش إلياس كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)33)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1151.
879I

AFRODITA

PLAZA MAYOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تغيير نشاط الشركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

PLAZA MAYOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها االجتماعي زاوية 

ساحة فرنسا و شارع فاس رقم 12 - 

93333 طنجة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53723

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم) (2321 ي3 ي3) (38 في) املؤرخ 

»أساسا:) من) الشركة  نشاط  تغيير 

اقتناء،)خلق،) (، -)كريمة) مطعم بيتزا)

غرف) جميع  وتط3ير  واالستغالل 

ومحالت) واملطاعم  واملقاهي  الشاي 

اآليس) ومحالت  واملخابز  املعجنات 

جميع) وتشغيل  (، والفنادق) كريم 

املؤسسات التي لها عالقة مباشرة أو)

غير مباشرة باألنشطة املذك3رة أعاله.)

-املتاجرة بجميع أشكالها في جميع)

املنتجات أو امل3اد أو امل3اد الغذائية)

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

باألنشطة املذك3رة أعاله.

العمليات) جميع  عم3ما:) أكثر 

التجارية والصناعية واملالية املرتبطة)

بشكل مباشر أو غير مباشر باألنشطة)

أن) يحتمل  التي  أو  أعاله  املذك3رة 

»-أساسا:) إلى) الشركة«) تط3ير  تعزز 

جميع) وتس3يق  وتحضير  وبيع  شراء)

واملكياج) التجميل  مستحضرات 

والكريمات) التجميل  ومستحضرات 

والخالصات الطبيعية واالصطناعية)

بجميع أ 3اعها.

-االستيراد والتصدير بشكل عام.

العمليات) جميع  عام:) بشكل  (-

التجارية والصناعية واملالية املتعلقة)

بشكل مباشر أو غير مباشر باألنشطة)

املذك3رة أعاله أو التي من شأنها تعزيز)

تنمية الشركة.«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243437.

883I

فيد بيست ك3نسيلتين

B SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

فيد بيست ك3نسيلتين
حي السعادة شارع م3الي اسماعيل 
ز قة بركان رقم 31 الطابق االول ، 

73333، العي3ن املغرب
B SUD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ق3بع رقم 83 العي3ن تجزئة ق3بع 
رقم 83 العي3ن 73333 العي3ن 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36937

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
.B SUD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
ق3بع رقم)83)العي3ن تجزئة ق3بع رقم)

83)العي3ن)73333)العي3ن املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 533.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.333 ( (: ب3رحي) محسن  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ب3رحي  محسن  السيد 
حي القدس تجزئة الراحة شارع عبد)
الرحمان بن ابي بكر رقم)193 73333 

العي3ن املغرب.



13631 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ب3رحي  محسن  السيد 
حي القدس تجزئة الراحة شارع عبد)
الرحمان بن ابي بكر رقم)193 73333 

العي3ن املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1731.
881I

S.H EXPERTISE

KOH-I-NOOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

S.H EXPERTISE
 Rue(Chrarda(RDC ,13

 Derb  Loubila(Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
KOH-I-NOOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : 77 ز قة 
فرحات حشاد طابق 3 رقم 73 - 

23573 البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.353615

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر) (2321 يناير) (35 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (KOH-I-NOOR حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 133.333 رأسمالها) مبلغ  ال3حيد 
 77 اإلجتماعي) درهم وعن3ان مقرها 
رقم) (3 طابق) حشاد  فرحات  ز قة 
املغرب  تيجة) البيضاء) (23573 -  73

لنتيجة لصع3بة اإلستثمار).
و عين:

و) األبيض  ( ( إيمان) السيد)ة))
عن3ا ه)ا))حي اسمارة عمارة)47)ز قة)
1)رقم)5)عين السبع)23253)البيضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
ز قة) ( (77 وفي) (2321 يناير) (35 بتاريخ)

 -  73 رقم) (3 طابق) حشاد  فرحات 
23573)البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2321)تحت رقم)771117.
882I

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

ماروك كران
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL
MAROC

 N° 46  AZLI(MARRAKECH ،
40150، MARRAKECH(MAROC
ماروك كران شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي  مركز 
م3الي ابراهيم تحناوت مراكش - 

42174 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ماروك)

كران.
-بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحب3ب و االعالف للدواجن و امل3ا�شي

-اال ستيراد و التصدير.
مركز) ( (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
(- مراكش) تحناوت  ابراهيم  م3الي 

42174)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

رشيد) م3الي  املغاري  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
رشيد) م3الي  املغاري  السيد 
ابراهيم) م3الي  مركز  عن3ا ه)ا))
مراكش) (42174 مراكش) تحناوت 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
رشيد) م3الي  املغاري  السيد 
ابراهيم) م3الي  مركز  عن3ا ه)ا))
مراكش) (42174 مراكش) تحناوت 

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124845.
883I

إئتما يات الدري3ش

Société LAMIDIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

إئتما يات الدري3ش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92333، العرائش املغرب
Société LAMIDIS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

ي3سف ابن تاشفين اقامة الفتح رقم 
33 - 92333 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Société LAMIDIS

 VENTE (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 ET LOCATION DE MATERIELS

. ET ENGINS
ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

ي3سف ابن تاشفين اقامة الفتح رقم)

33 - 92333)العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

1.333)حصة) ( (: السيد زائر رشيد)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد زائر رشيد عن3ا ه)ا))تجزئة)
ا صاف ز قة)1)رقم)66)طابق)2)عين)

الشق البيضاء)23373)الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) رشيد  زائر  السيدة 
66)طابق) 1)رقم) تجزئة ا صاف ز قة)

الدار) (23373 2)عين الشق البيضاء)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)39)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)739.

884I

AMB CONSULTING

ماروكين دو دفلوبمون
 و ب ت ب بمختصر تسميتها ص3ميد 

ب ت ب

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

AMB CONSULTING

  LASS TORRES DE MAJORELLE

 IMM(D(N 33 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ماروكين دو دفل3بم3ن و ب ت ب 
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بمختصر تسميتها ص3ميد ب ت ب 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي اب3اب 

مراكش منطقة 13 عمارة 4 شقة 
رقم 12 - 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133349

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2323 يناير) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ب) ت  ب  و  دفل3بم3ن  دو  ماروكين 

بمختصر تسميتها ص3ميد ب ت ب.

اشغال) ( ( (: غرض الشركة بإيجاز)

واألشغال) املد ية  ،الهندسة  البناء)

العامة

و الطرق والصرف الصحي.

اب3اب) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

مراكش منطقة)13)عمارة)4)شقة رقم)

12 - 43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 HAMID EL FAZNI :  133(السيد

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

 HAMID EL FAZNI السيد)

منطقة) مراكش  اب3اب  عن3ا ه)ا))

 43333  12 رقم) شقة  (4 عمارة) (13

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

 HAMID EL FAZNI السيد)
منطقة) مراكش  اب3اب  عن3ا ه)ا))
 43333  12 رقم) شقة  (4 عمارة) (13

مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
مارس) (34 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2323)تحت رقم)112853.
885I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 STE AHEL BRAIKA
TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA(MAROC
 STE AHEL BRAIKA TRAVAUX

SARL  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  شارع 
م3الي احفيظ رقم 253 السمارة  - 

72333 السمارة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1575

العام) الجمع  بمقت�شى 
أبريل) (37 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
2321)تم تعيين مسير جديد للشركة)
 AHBABI  MOULAY السيد)ة))
كمسير) (MOHAMMED FADEL

وحيد
تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بالسمارة)

2321)تحت رقم)117/2321.
886I

S.H EXPERTISE

 TIRE BUSINESS
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

S.H EXPERTISE

 Rue(Chrarda(RDC ,13

 Derb  Loubila(Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

Tire(Business(Consulting شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

العرعار طابق 2 املكتب 6 البيضاء - 

23253 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

532337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (36

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 Tire (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Business(Consulting

أو) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وسيط يق3م باالستيراد والتصدير.

ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- البيضاء) (6 املكتب) (2 العرعار طابق)

23253)البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: الزوين) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) الزوين  محمد  السيد 

 23673  27 رقم) عمارة  النسيم  حي 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) الزوين  محمد  السيد 

 23673  27 رقم) عمارة  النسيم  حي 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 36 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)777425.

887I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 STE AHEL BRAIKA

TRAVAUX  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

 ETS VERIF CABINET

COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،

72000، ES-SEMARA(MAROC

  STE AHEL BRAIKA TRAVAUX

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

م3الي حفيظ رقم 253 السمارة - 

72333 السمارة املغرب.

تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1575

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 أبريل) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تف3يت السيد))ة))محمد لحماوي))

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.333

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333

بتاريخ) احبابي  فاضل  محمد  م3الي 

37)أبريل)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

ماي) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بالسمارة)

2321)تحت رقم)117/2321.

888I
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NET LOGISTIC

NET LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

NET LOGISTIC
شارع محمد الخامس , ز قة آيت با 
عمران إقامة A الطابق 13 شقة 

رقم 1332 ، 23333، الدار البيضاء 
املغرب

NET LOGISTIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 149 شارع 
حسن الصغير ، إقامة C الطابق 3 
لؤلؤة جاسم ، درب عمر - 23383 

الدار البيضاء املغرب.
تح3يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.376297

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)31)مارس)2321)تم))تح3يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة) (، شارع حسن الصغير) (149«
C)الطابق)3)لؤلؤة جاسم)،)درب عمر)
إلى) املغرب«) الدار البيضاء) (23383  -
آيت) ز قة  الخامس,) محمد  »شارع 
شقة) (13 الطابق) (A با عمران إقامة)
الدار البيضاء)) (23333  -  1332 رقم)

املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)779655.
889I

A&O

ERSALIAT PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

A&O
 AVENUE(MERS(SULTAN ، 26

23253، الدار البيضاء املغرب
ERSALIAT PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 89 
شارع ستندال شقة 5 - 23134 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536513
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ERSALIAT PRO
:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
 89 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)
شارع ستندال شقة)5 - 23134)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (SOLVEIL :  998 الشركة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد الحسين صاحب):))1)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
حصة) (1 ( (: السيد ج3اد الح3مة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
 23 عن3ا ه)ا)) (SOLVEIL الشركة)
ز قة ب3ريد الطابق3))رقم)5)الصخ3ر)
البيضاء) الدار  (23333 الس3داء)

املغرب.
السيد الحسين صاحب عن3ا ه)ا))
 23333 ( ال3ازيس) اب3ظبي  ز قة  (47

الدار البيضاء)املغرب.
عن3ا ه)ا)) الح3مة  ج3اد  السيد 
الدار) (23333  3 اكيتان ط) ز قة  (7

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد الحسين صاحب عن3ا ه)ا))
 23333 ( ال3ازيس) اب3ظبي  ز قة  (47

الدار البيضاء)املغرب

عن3ا ه)ا)) الح3مة  ج3اد  السيد 
الدار) (23333  3 اكيتان ط) ز قة  (7

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782247.

893I

BUSINESS WAYS

BLED DE GRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

BUSINESS WAYS
 RUE(CAMILLE(CABANA,

  IMMEUBLE(N°10, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH(MAROC

BLED DE GRE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار م3الي 
عبد هللا سلطين، دائرة ل3داية، 
ملكية بن لعرا�شي 1، جماعة 

تاسلطا ت، الح3ز - 43133 مراكش 
املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29993
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ماي) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 épouse )ة)) السيد) تف3يت 

 SOUBIELLE(Nadine(Thérèse
MASIA 7)حصة اجتماعية)           
السيد) ( حصة لفائدة) (45 من أصل)
 NIEL,(PIERRE,( JOSEPH,(HOA((ة(

SOUBIELLE)بتاريخ)17)ماي)2321.
                                             Philippe(Jean((تف3يت السيد))ة
اجتماعية) حصة  (SOUBIELLE 8
السيد) ( حصة لفائدة) (45 من أصل)
             NIEL,(PIERRE,( JOSEPH,(HOA((ة(

SOUBIELLE)بتاريخ)17)ماي)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124932.

891I

Cabinet LAMRINI HADI

BIOKRAFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناض3ر ، 

62333، الناض3ر املغرب

BIOKRAFT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

يماني, شارع 313 رقم 52 عاريض - 

62323 الناظ3ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIOKRAFT

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وت3زيع)

بيع) (; ال3رقية) واألكياس  الحقائب 

وت3زيع امل3اد الطبية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- عاريض) (52 رقم) (313 شارع) يماني,)

62323)الناظ3ر املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عبدال3احد) قيش3ح  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
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عبدال3احد) قيش3ح  السيد 
 314 ز قة) زعنان,) تجزئة  عن3ا ه)ا))

62323)الناظ3ر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عبدال3احد) قيش3ح  السيد 
 314 ز قة) زعنان,) تجزئة  عن3ا ه)ا))

62323)الناظ3ر املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)32)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1135.

892I

مكتب محاسبة

SOHARTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 233 الرشيدية ، 52334، 

الرشيدية املغرب

SOHARTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 KSAR وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 MAROUTCHA MELLAB

 TINEJDAD(GOULMIMA - 52600

تنجداد كلميمة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14957

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOHARTP

:)أعمال أو) غرض الشركة بإيجاز)

تشييد متن3عة

مقاول غرس حدائق

 قل البضائع لحساب الغير).

 KSAR (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 MAROUTCHA MELLAB
 TINEJDAD GOULMIMA - 52633

تنجداد كلميمة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 343 ( (: هارو) الدين  عز  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
333)حصة) ( (: أي3ب هارو) ( السيد)

بقيمة)133)درهم للحصة).
333)حصة) ( (: السيد محمد هارو)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد عز الدين هارو عن3ا ه)ا))
تجزئة واد الذهب رقم)41)الراشيدية)

52333)الرشيدية املغرب.
عن3ا ه)ا)) هارو  أي3ب  ( السيد)
تجزئة واد الذهب رقم)41)الراشيدية)

52333)الرشيدية املغرب.
عن3ا ه)ا))) هارو  محمد  السيد 
 1 13)جنان املنص3ر) 46)شقة) عمارة)

تامسنا)13353)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد عز الدين هارو عن3ا ه)ا))
تجزئة واد الذهب رقم)41)الراشيدية)

52333)الرشيدية املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)812/2321.
893I

STE LARBP

STE LARBP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE LARBP
ايم3زار كندر صفرو ، 31253، 

ايم3زار كندر املغرب
STE LARBP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي مقاطعة 
سايس طريق عين الشقف تجزئة 

 444C رياض الياسمين قطعة رقم

فاس - 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (36

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LARBP

 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهندسة املد ية والتحكم في أعمال)

البناء)واألشغال العامة.

-2)مكتب التحقيق والبحث.

-3)السيطرة على البناء)واألشغال)

العامة.

مقاطعة) (: عن3ان املقر االجتماعي)

تجزئة) الشقف  عين  طريق  سايس 
 444C رقم) قطعة  الياسمين  رياض 

فاس)-)33333)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (343 ( (: السيد عزيز ديقي)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 333 ( (: ب3ضار) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد محمد ب3بري):))333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

حي) عن3ا ه)ا)) ديقي  عزيز  السيد 

املشاشة ايم3زار كندر صفرو)31253 

ايم3زار كندر املغرب.

عن3ا ه)ا)) ب3ضار  ادريس  السيد 

دوار ايت بلقاسم ايت السبع صفرو)

31333)صفرو املغرب.

عن3ا ه)ا)) ب3بري  محمد  السيد 
ز قة)15)رقم)571)حي تغالفت مريرت)

54453)مريرت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

حي) عن3ا ه)ا)) ديقي  عزيز  السيد 

املشاشة ايم3زار كندر صفرو)31253 

ايم3زار كندر املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2642.

894I

مكتب محاسبة

GRP PALMERAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 233 الرشيدية ، 52334، 

الرشيدية املغرب

GRP PALMERAL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

 KSAR وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 OULED BOUBKER ASZ

ARFOUD - 52203  ارف3د املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14949

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 GRP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PALMERAL
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غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)
الزراعي.

 KSAR (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 OULED BOUBKER ASZ

ARFOUD - 52233))ارف3د املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: يحيي) البركاوي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) يحيي  البركاوي  السيد 
عبد هللا الركراكي حي املسيرة) ( شارع)

ارف3د)52233))ارف3د املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) يحيي  البركاوي  السيد 
عبد هللا الركراكي حي املسيرة) ( شارع)

ارف3د)52233))ارف3د املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)838/2321.
895I

Finconseil

MONABRI GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Finconseil
 bd(zerktouni ، 20200، 143

casablanca maroc
MONABRI GROUP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في ط3ر 
التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
لال ياق3ت الدور 2 رقم 69 - 23333 

الدار البيضاء اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21934

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (18 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
MONABRI GROUP))مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333
61)شارع لال ياق3ت الدور) اإلجتماعي)
البيضاء) الدار  (23333  -  69 رقم) (2

اململكة املغربية  تيجة ل):)الخم3ل.
و حدد مقر التصفية ب)61)شارع)
 23333 - 69 2)رقم) لال ياق3ت الدور)

الدار البيضاء)اململكة املغربية.)
و عين:

و) بفت3ح  ( أشرف) السيد)ة))
رقم) (1 طابق) (46 عماره) (1 عن3ا ه)ا))
35)عين سبعا)23333)الدار البيضاء)
اململكة املغربية كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782477.
896I

AFRICA CONSTRUCTION ET FORAGE

 CENTRE ZOHOUR
ALHAYAT SARL
إعالن متعدد القرارات

CENTRE ZOHOUR ALHAYAT
تجزئة املحاميد 9 اسكج3ر رقم 195 

مراكش ، 43333، مراكش املغرب
 CENTRE ZOHOUR ALHAYAT

SARL »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: تجزئة 
املحاميد 9 اسكج3ر رقم 195 

مراكش - 43333 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.83213

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (23 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 ( رقم) قرار 
533)حصة من طرف) مايلي:)-تف3يت)
السيد ي3نس العم3دي لفائدة السيد)
 53333.33 ( بقيمة) امل3س  محمد 
االلتزامات) و  املزايا  جميع  مع  درهم 
التي تتعلق بها هده االسهم./-تف3يت)

عبد) السيد  طرف  من  حصة  (493
السيدة سحر) لفائدة  عد ان  الحق 
درهم) (49333.33 ( بقيمة) امل3س 
التي) االلتزامات  و  املزايا  جميع  مع 
 13 تتعلق بها هده االسهم./-تف3يت)
حصص من طرف السيد عبد الحق)
امل3س) السيد محمد  لفائدة  عد ان 
جميع) مع  درهم  (1333.33 ( بقيمة)
املزايا و االلتزامات التي تتعلق بها هده)

االسهم.
قرار رقم))2:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) للشركة  جديد  مسير  تعيين 
تبعا) وحيد  كمسير  امل3س  محمد 
لقب3ل استقالة املسير السيد ي3نس)
العم3دي.)الشركة ستعمل من خالل)
الت3قيع ال3حيد ملسير الشركة السيد)

محمد امل3س.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
ب3ضع) الشركاء) قام  التاسيس  اثناء)
-السيد) (: كاالتي) النقدية  حصصهم 
درهم./- (51333.33 امل3س) محمد 

 49333.33 امل3س) سحر  السيدة 
درهم.

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
-)راسمال الشركة محدد في)133333 
درهم مقسمة الى)1333)حصة بقيمة)
كاالتي:) صدرت  للحصة  درهم  (133
-السيد محمد امل3س)513)حصص./-

السيدة سحر امل3س)493)حصة.
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
غير) ملدة  الشركة  مسير  (- مايلي:)

محدودة):السيد محمد امل3س.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124928.
897I

SARL

SCHELDER ADVISORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

SCHELDER ADVISORY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

ا فا إقامة ازور رقم 11 ب  - 22333 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.473797

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2321 ماي) (33 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»233.333)درهم«)أي من)»133.333 

عن) درهم«) (333.333« إلى) درهم«)

أو) حصص  قدية  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)21738.

898I

TT COMPTABILITE

BACHI OR NOIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE

 IMM(FTILOU(BD(MED(V 2 EME

 ETAGE(N°2 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

BACHI OR NOIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 

 QUARTIER AL QODS

 IMMEUBLE (B( 3ème(ETAGE

 STUDIO(N°B313   DU(PROJET

 DES JARDINS DE L’ORIENT

OUJDA 60000 OUJDA(MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37539
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 BACHI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.OR NOIR
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 COMMERCE DE DÉTAIL DE
 CARBURANTS EN MAGASIN
 SPÉCIALISE,( STATION( DE

.SERVICE
RESTAURANT ET CAFÉ

.SHOWROOM
االجتماعي) املقر  عن3ان 
 QUARTIER AL QODS  :
 IMMEUBLE (B( 3ème ETAGE
 STUDIO N°B313   DU PROJET
 DES JARDINS DE L’ORIENT
.OUJDA 63333 OUJDA MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد امساعد لحبيب)
حصة بقيمة)133.333)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد امساعد لحبيب عن3ا ه)ا))
 HAY EL QODS RUE ASOUAN
 NR 7 OUJDA 63333 OUJDA

.MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد امساعد لحبيب عن3ا ه)ا))
 HAY EL QODS RUE ASOUAN
 NR 7 OUJDA 63333 OUJDA

MAROC
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)2133.
899I

FICASUD

PALMERAIE BARAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

PALMERAIE BARAKA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 61 ز قة 

ي3غ3سالفيا ممر غندوري بل3ك 

ف رقم 7 جيليز مراكش - 43333 

مراكش املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23437

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)26) 3 بر)2338)تم))تح3يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ز قة ي3غ3سالفيا ممر غندوري) (61«

(- مراكش) جيليز  (7 رقم) ف  بل3ك 

»شارع) إلى) املغرب«) مراكش  (43333

شقة) عمارة الحمراء) عالل الفا�شي،)
(- مراكش) االول  الطابق  (21 رقم)

43333)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

دجنبر) (17 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2338)تحت رقم)39283.

933I

مكتب محاسبة

HOTEL SATURNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 233 الرشيدية ، 52334، 

الرشيدية املغرب

 HOTEL SATURNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

 NR 61 وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 AV MY ISMAIL HAY LBATHA

ARFOUD - 52203  ارف3د املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14951

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOTEL SATURNE

غرض الشركة بإيجاز):)فندق).

 NR 61 (: عن3ان املقر االجتماعي)

 AV MY ISMAIL HAY LBATHA

ARFOUD - 52233))ارف3د املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( السيد جمال الفظيل)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا))) ( السيد جمال الفظيل)

حي) اسماعيل  م3الي  شارع  (61 رقم)

البطحاء)52233))ارف3د املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا))) ( السيد جمال الفظيل)

حي) اسماعيل  م3الي  شارع  (61 رقم)

البطحاء)52233))ارف3د املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)839/2321.

931I

VERSIONCONSULTING

 SOCIETE ORIENTAL
DREAM TRAVEL  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE ORIENTAL DREAM

 (TRAVEL SARL

شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة 

الرأسمال اجتماعي:100.000,00 

مئة ألف درهم

املقر االجتماعي: مكتب رقم 3 

الطابق األول م3رات3ري 3 ز قة 

أب3بكر الصديق كليزمراكش . 

العرفي))) العقد  ( بمقت�شى) (-(1

بتاريخ)28/13/2323)))بمراكش تمت)

األسا�شي) القا 3ن  ( ( على) املصادقة 

للشركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الخصائص التالية):

 SOCIETE ORIENTAL DREAM 

 TRAVEL SARL

الصيغة القا 3 ية):))))ش.ذ..م.م.

رقم) مكتب  ( ( (: االجتماعي) املقر 
ز قة) (3 م3رات3ري) األول  الطابق  (3

أب3بكر الصديق كليزمراكش).

املدة):)))99)سنة)

االجتماعي) الرأسمال 

133.333.33)درهم م3زعة إلى)3 133 

133)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

لل3احدة))و هي كالتالي):))

ب3لحسن)) آيت  السيدة  زهة 

 PM ( (: الحامل للبطاقة ال3طنية رقم)

القاطنة ب سيدي عباد) ( ( ( (838687
  333 (--------. مراكش) (116 رقم) (33

حصة.

الحامل) أوجا  ي3سف  السيد 

 PA 32786 ( ( (: للبطاقة ال3طنية رقم)

ب3مالن) الحاج  علي  آيت  ( ( القاطن)

((((((------------------ ( ( ( تنغير) دادس 

343)حصة.

السيد املهدي آيت خ3يا الحامل)

 PA29763 ( ( (: للبطاقة ال3طنية رقم)

عمارة) ما يس  إقامة  ( القاطن)

السماللية) (25 الشقة) (1 ألف)

مراكش----------)333))حصة.
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التسير):)))تسير الشركة من طرف)
السيدة  زهة آيت ب3لحسن))ملدة غير)

محدودة)
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم  ( (-(2
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)
تحت) (24/11/2323 بتاريخ) ( ذلك) و 

رقم)117669.
932I

طلكاد

TELCAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل الشكل القا 3ني للشركة

طلكاد
(، زيا ة تط3ان) (82 شارع الرياض)

93333،)تط3ان املغرب
مسؤولية) ذات  شركة  (TELCAD

محدودة ذات الشريك ال3حيد
 AV االجتماعي) مقرها  عن3ان  و 
 RIAD 82 ZIANA TETOUAN -

. 93333 TETOUAN
تح3يل الشكل القا 3ني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21567
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تح3يل) (2321 ماي) (13 املؤرخ في)
الشكل القا 3ني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) ال3حيد«)

املحدودة«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (28 بتاريخ) ( بتط3ان) االبتدائية 

2321)تحت رقم)1423.
933I

Société Arwa medic

ARWA MEDIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Société Arwa medic
43 الحي الصناعي سيدي غا م ، 

43113، مراكش املغرب
ARWA MEDIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 43 سيدي 

غا م مراكش - 43113  مراكش 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83625

العام) الجمع  بمقت�شى 

ماي) (35 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2321

درهم«) (13.333.333« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (23.333.333« من) أي 

طريق) عن  درهم«) (33.333.333«

الشركة) دي3ن  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)13)ي3 ي3)2321.

934I

COMPTE A JOUR

TASSAMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

COMPTE A JOUR

 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

TASSAMI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

الكندب ز قة 34 رقم 2 - 62333 

الناظ3ر املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23525

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 أبريل) (35 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الصمد) عبد  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (82 العزوزي)

)ة))) السيد) ( 993)حصة لفائدة) أصل)

أبريل) (35 بتاريخ) ال3هاب  عبد  ياسر 

.2321

الرحمان)) عبد  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (82 ب3عرورو)

)ة))) السيد) ( 993)حصة لفائدة) أصل)

أبريل) (35 بتاريخ) ال3هاب  عبد  ياسر 

.2321

تف3يت السيد))ة))محمد العزوزي)

 993 حصة اجتماعية من أصل) (83

ياسر عبد) ( )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

ال3هاب بتاريخ)35)أبريل)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)16)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1334.

935I

MIMOFID SARL AU

CLEAN YAZINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MIMOFID SARL AU

42 حي مسرور 1 تمارة ، 12323، 

تمارة املغرب

CLEAN YAZINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي مسرور 

2 رقم 43 مكرر تمارة - 12313 تمارة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.133655

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 ماي) (25 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (CLEAN YAZINE

مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333

 43 رقم) (2 مسرور) حي  اإلجتماعي 

املغرب) تمارة  (12313 (- تمارة) مكرر 

 تيجة ل):)االزمة).

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- تمارة) مكرر  (43 رقم) (2 مسرور)

12313)تمارة املغرب.)

و عين:

)ابن شقرون و) ( السيد)ة))املهدي)

اقامة) الترميذي  ز قة  (52 عن3ا ه)ا))

املعاريف) (6 شقة) (1 طابق) رياض 

الدار البيضاء))23333)الدار البيضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)5892.

936I

RIF CONSEIL SARL

 BADR ALI TRANS MAROC

- SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 BADR ALI TRANS MAROC

SARL - شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها االجتماعي حي 

عاريض مجم3عة 3 ز قة 243 

الناظ3ر - 62333 الناظ3ر املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

17929

)بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تغيير) تم  (2321 ماي) (32 في) املؤرخ 

 BADR ALI« من) الشركة  تسمية 

إلى) (»TRANS MAROC - SARL

. »ALLOUCH IMPEX-SARL A.U«

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)16)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1332.

937I
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socogese

 SOCIETE FASSIE DE FER««

»«SOFAFER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مراقبي الحسابات

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

 SOCIETE FASSIE DE FER««

»»SOFAFER

 ’’شركة ذات مسؤولية محدودة’’ 

وعن3ان مقرها االجتماعي: شارع 831 

ز قة ابن 

باجة الحي الصناعي سيدي ابراهيم 

- 33333 فاس املغرب. 

»تعيين مراقبي الحسابات« 

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18619

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

2321)تقرر تعيين) 33)ماي) املؤرخ في)

مراقبي الحسابات خالل

2324- التالية:) املالية  السن3ات 

2322-2323)األشخاص الطبيعي3ن:)

السيد)ة))سالوي عزالعرب بصفته)ا))

عن3ا ه)ا)) والكائن  حسابات  مدقق 

ب:)فاس

33333)فاس املغرب)

املعن3ي3ن:) األشخاص 

CHIZAUDITING

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«)

بصفتها مدقق

مقرها) والكائن  حسابات 

االجتماعي ب:)عمارة)46)شقة)12)حي)

النخيل زواغة العليا،)33333)فاس

بالسجل) واملسجلة  املغرب 

التجاري تحت رقم:)53335 

باملحكمة) القا 3ني  ( اإليداع) تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2321)تحت رقم).2859/2321.

938I

nezha(elwassi

 PRIVATE ACADEMY
 TRAINING &

CONSULTANCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

nezha(elwassi

 BD. MOHAMMED(V. RES .63

 MANSOUR(BILLAH 1ER(ETAGE

 N°1 EL(JADIDA ، 24000، el

jadida marco

 PRIVATE ACADEMY TRAINING

CONSULTANCY & شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

سقراط تحزئة ابينال رقم 2 اقامة 

ليفين شقة رقم 23 ب املعريف 

تمديد - 23473 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.445825

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 31)مارس) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 PRIVATE ACADEMY TRAINING

CONSULTANCY &))مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333

تحزئة) سقراط  شارع  اإلجتماعي 

اقامة ليفين شقة رقم) (2 ابينال رقم)

23)ب املعريف تمديد)-)23473)الدار)

لعدم) (: ل) املغرب  تيجة  البيضاء)

منحهم الرخصة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اقامة) (2 رقم) ابينال  تحزئة  سقراط 

ليفين شقة رقم)23)ب املعريف تمديد)

- 23473)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:
عباوي) ( ( الجليل) عبد  السيد)ة))

الطريق) (5 رقم) فيال  عن3ا ه)ا)) و 

الح3زية)) (3432 رقم) الساحلي 

24333)الجديدة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2321)تحت رقم)776112.
939I

ف3كاج ك3نسلتنك

OPERA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

ف3كاج ك3نسلتنك
شارع 13 مارس اقامة شيماء الرقم 

9 ، 33533، البيضاء املغرب
OPERA SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقط3نى الطابق 2 الرقم 6 - 
23453 الدار البيضاء  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.357299
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 ماي) (18 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  OPERA SERVICES(الشريك ال3حيد
درهم) (133.333 رأسمالها) مبلغ 
شارع) (46 اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان 
 -  6 الرقم) (2 الطابق) الزرقط3نى 
23453)الدار البيضاء))املغرب)) تيجة)

.COVID 19(:(ل
و حدد مقر التصفية ب)46)شارع)
 -  6 الرقم) (2 الطابق) الزرقط3نى 

23453)الدار البيضاء))املغرب).)
و عين:

و) ( هشام) ( ( ب3جمال) السيد)ة))
عن3ا ه)ا))131)عملية ل3جيم3 اال ارة)
ط)2)الشقة)5)شارع القدس))23483 
)ة)) املغرب كمصفي) ( البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)46)شارع)

الزرقط3نى الطابق)2)الرقم)6

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782721.

913I

إئتما ية بارية

HAJOUY TEX هجوي تكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

إئتما ية بارية

خليل1 رقم148 املحاميد مراكش ، 

43163، مراكش املغرب

هج3ي تكس HAJOUY TEX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بدر ب5 املحاميد مراكش - 43163 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

136917

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2323 شتنبر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)هج3ي)

.HAJOUY TEX(تكس

:)التجارة و) غرض الشركة بإيجاز)

التس3يق في التجارة و املنس3جات

التصدير و اإلستيراد.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 43163 (- املحاميد مراكش) بدر ب5)

مراكش املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد الحج3ي محمد)
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 1333 (: السيد الحج3ي محمد) (
بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد الحج3ي محمد عن3ا ه)ا))
املحاميد تجزئة النهضة)281)مراكش)

43163)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد الحج3ي محمد عن3ا ه)ا))
املحاميد تجزئة النهضة)281)مراكش)

43163)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
35)أكت3بر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2323)تحت رقم)11633.
911I

Ste(auto(ecole(gzanaya(2(Sarl

 STE AUTO ECOLE
GZANAYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

Ste(auto(ecole(gzanaya 2 Sarl
 Appt 11 Immeube 12 Al(Wiam

 Taza 0615457789، 35000، Taza
Maroc

Ste(auto(ecole(gzanaya  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 Appt 1 : وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 ére(etage(ajdir(centre(au(dessus
 de ka banque populaire ajdir
taza - 35000 أجدير تازة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 4919
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
 Ste(املؤرخ في)19)ماي)2321)تقرر حل
شركة ذات) ( (auto( ecole( gzanaya
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333

 Appt( 1( ére( etage( ajdir اإلجتماعي)
 centre au dessus de ka banque
 populaire ajdir taza - 35333
لصع3بة) املغرب  تيجة  تازة  أجدير 

التم3يل).
و عين:

و) امسرغاتي  ( ( محمد) السيد)ة))
دوار امسغاتن أكن3ل تازة) عن3ا ه)ا))
)ة)) املغرب كمصفي) أكن3ل  (35353

للشركة.
و) ( ب3شي3ع) ( ( بالل) السيد)ة))
تازة)) املركز  وسلي  تيزي  عن3ا ه)ا))
)ة)) املغرب كمصفي) ( أكن3ل) (35353

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 Appt 1 ére(بتاريخ)19)ماي)2321)وفي
 etage( ajdir( centre( au( dessus( de
 la banque populaire ajdir taza -

.35333 Ajdir taza Maroc
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)323.
912I

socogese

SANTE BEAUTE PARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

SANTE BEAUTE PARA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

ابي شعيب الدكالي اقامة سامية - 
33333 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49513
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 ماي) (15 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 SANTE BEAUTE ال3حيد) الشريك 

 50.000,00 رأسمالها) مبلغ  ( (PARA

درهم وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة)

سامية) اقامة  الدكالي  شعيب  ابي 

(: ل) املغرب  تيجة  فاس  (33333  -

ت3قف النشاط.

ز قة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- سامية) اقامة  الدكالي  شعيب  ابي 

33333)فاس املغرب.)

و عين:

عمراني ج3طي) ( ايمان) السيد)ة))
ز قة ابي شعيب الدكالي) و عن3ا ه)ا))

املغرب) فاس  (33333 سامية) اقامة 

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2321/2883.

913I

RIF CONSEIL SARL

 BADR ALI TRANS MAROC -

NADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 BADR(ALI(TRANS(MAROC -

NADOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها االجتماعي حي 

عاريض مجم3عة 3 ز قة 243 

الناظ3ر - 62333 الناظ3ر املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17929

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تغيير) تم  (2321 ماي) (32 في) املؤرخ 

نشاط الشركة من)»النقل الدولي

إيداع الطرود

»استيراد) إلى) وتصدير«) استيراد 

وتصدير«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)16)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1332.

914I

RIF CONSEIL SARL

BADR ALI TRANS MAROC-

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،

NADOR MAROC

BADR ALI TRANS MAROC-

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

عاريض مجم3عة 3 ز قة 243 

الناظ3ر - 62333 الناظ3ر املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17929

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 ماي) (32 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد عل3ش) )ة)) السيد) تف3يت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (533

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333

عبد العالي))الحر�شي بتاريخ)33)أبريل)

.2321

محمد عل3ش) )ة)) السيد) تف3يت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (533

1.333)حصة لفائدة))السيد))ة))بدر)

الهناوي بتاريخ)33)أبريل)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)16)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1332.

915I
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socogese

 SOCIETE FASSIE DE FER««
»››SOFAFER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية ي3جد)

مقرها االجتماعي باملغرب

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

 SOCIETE FASSIE DE FER««
SOFAFER’’« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: شارع 831 
ز قة ابن باجة الحي الصناعي سيدي 

ابراهيم - 33333 فاس املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
ي3جد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18619
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)16)يناير)2319)تقرر إغالق)
 SOCIETE FASSIE«(فرع تابع لشركة
تسميته) (»DE( FER«( ’’SOFAFER
 SOCIETE FASSIE DE FER««
في) عن3ا ه  والكائن  (»»SOFAFER
محل رقم)192)تجزئة املغرب الجديد)

92333)-)العرائش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2321/2858.
916I

RIF CONSEIL SARL

BADR ALI TRANS MAROC-
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،
NADOR MAROC

BADR ALI TRANS MAROC-
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

عاريض مجم3عة 3 ز قة 243 
الناظ3ر - 62333 الناظ3ر املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17929
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2321 ماي) (32 في) املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة))عل3ش)

محمد كمسير وحيد
تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)16)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1332.
917I

SAMIR FIDUCIAIRE

جافابيكا
إعالن متعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
جافابيكا »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: الحي 

الصناعي عين سل3كي، البساتين،  - - 
مكناس 53353.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.37339
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (37 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
الذي ينص على) قرار رقم واحد:)
اجتماعية) حصة  (533 بيع) مايلي:)
اال صاري) محمد  السيد  ح3زة 
(،U62761 الحامل للبطاقة ال3طنية)
الساس3ي) االله  السيد عبد  لفائدة 
دال) ال3طنية  للبطاقة  الحامل 

377297
ينص) الذي  اثنان:) رقم  قرار 
القا 3ني) الشكل  تح3يل  مايلي:) على 
محدودة) شركة  من  ( للشركة)
محدودة) شركة  الى  ( املسؤولية)

املسؤولية بشريك وحيد)
على) ينص  الذي  ثالثة:) رقم  قرار 

الشركة) رأسمال  من  الرفع  مايلي:)
ليصبح)) درهم  (4533333.33 بمبلغ)
ع3ض) درهم  (5533333.33

133333.33)درهم
ينص) الذي  أربعة:) رقم  قرار 
القا 3ن) صياغة  اعادة  مايلي:) على 

االسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي) املساهمات:) ( (6 رقم) بند 
ينص على مايلي:)عبداالله الساس3ي)

: 5533333.33)درهم)..................
االشركة) رأسمال  (7 رقم) بند 
رأسمال) مايلي:) على  ينص  الذي  (:
الشركة)5533333.33)درهم مقسمة)

ل55333)حصة)............
القا 3ني) الشكل  (1 رقم) بند 
مايلي:) على  ينص  الذي  (: للشركة)
شركة) للشركة  القا 3ني  الشكل 
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

......باقي البند لم يتغير.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (32 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)2733.
918I

GROUP MOBY

MOBY PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

GROUP MOBY
 ،CASABLANCA ، 20230

الدارالبيضاء املغرب
MOBY PARTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 116 شارع 
شفشاوني طريق 113 كم 11533 
الحي صناعي سيدي البر 3�شي - 

23583 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.466735

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2323 دجنبر) (25 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (2.333.333«

 2.133.333« إلى) درهم«) (133.333«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

 قدية أو عينية.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782651.

919I

socogese

SOCONARJISS IMPORT-

EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مراقبي الحسابات

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

SOCONARJISS

EXPORT-IMPORT

»شركة ذات مسؤولية محدودة« 

وعن3ان مقرها

االجتماعي: القطعة 355 و356 الحي 

الصناعي النماء بنس3دة - 33333 

فاس املغرب. 

»تعيين مراقبي الحسابات« 
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.17373

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)37)ي3 ي3)2321)تقرر تعيين)

السن3ات) خالل  الحسابات  مراقبي 

املالية التالية:))2324-2323-2322 

األشخاص الطبيعي3ن:)السيد)ة))

مدقق) بصفته)ا)) عزالعرب  سالوي 

حسابات والكائن عن3ا ه)ا))ب:)فاس

33333)فاس املغرب)

املعن3ي3ن:) األشخاص 

CHIZAUDITING

»شركة ذات املسؤوليةاملحدودة«)

بصفتها مدقق

مقرها) والكائن  حسابات 

االجتماعي ب:)عمارة)46)شقة)12)حي)

فاس) (33333 النخيل زواغة العليا،)

املغرب).
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واملسجلة بالسجل التجاري تحت)
القا 3ني) اإليداع  تم  (53335 رقم:)
 15 باملحكمة التجارية بفاس بتاريخ)
ي3 ي3)2321)تحت رقم).2861/2321
923I

GROUP MOBY

MOBY OIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

GROUP MOBY
 ،CASABLANCA ، 20230

الدارالبيضاء املغرب
MOBY OIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 92 شارع 
شفشاوني طريق 113 كم 11533 
الحي صناعي سيدي البر 3�شي - 

23583 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.466737

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2323 دجنبر) (25 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»753.333)درهم«)أي من)»133.333 
عن) درهم«) (853.333« إلى) درهم«)
أو) حصص  قدية  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782791.
921I

socogese

»SENASTEEL«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مراقبي الحسابات

socogese
 Prince. Bd(Mly(Résidence

Héritier
 Fès Kamel-El Maroc ، 33333،

Fès
»SENASTEEL«

’’شركة ذات مسؤولية محدودة« 
وعن3ان مقرها

االجتماعي: البقعة 1 بارسيل رقم 6 
رأس املاء بجا ب ه3لسيم - 33333 

فاس املغرب. 
»تعيين مراقبي الحسابات« 

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.41435

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
2321)تقرر تعيين) 24)ماي) املؤرخ في)

مراقبي الحسابات خالل
2324- التالية:) املالية  السن3ات 
2322-2323)األشخاص الطبيعي3ن:)

السيد)ة))سالوي
مدقق) بصفته)ا)) عزالعرب 
حسابات والكائن عن3ا ه)ا))ب:)فاس)

33333)فاس املغرب)
املعن3ي3ن:) األشخاص 

CHIZAUDITING
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«)

بصفتها مدقق
مقرها) والكائن  حسابات 
االجتماعي ب:)عمارة)46)شقة)12)حي)

النخيل زواغة العليا،)33333)فاس
املغرب)

واملسجلة بالسجل التجاري تحت)
القا 3ني) اإليداع  تم  (53335 رقم:)
 15 باملحكمة التجارية بفاس بتاريخ)
ي3 ي3)2321)تحت رقم).2863/2321
922I

KOUTOUBIA CONSULTING

 RIDA BUSINESS 
 ADMINISTRATION

AGENCY R.B.2A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

KOUTOUBIA CONSULTING
 DR AMZROU FOUKANIA

  TAMAZOUZTE SIDI
 ABDELLAH GHIAT AIT OURIR
 MARRAKECH DR AMZROU
 FOUKANIA TAMAZOUZTE
 SIDI  ABDELLAH(GHIAT(AIT

 OURIR(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 RIDA BUSINESS 

 ADMINISTRATION AGENCY

R.B.2A شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنار 3 عمارة A رقم 15 السعادة 

مراكش مراكش 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2726

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 RIDA ( (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

 BUSINESS ADMINISTRATION

.AGENCY R.B.2A

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

INTERMIDIATION FINANCIER

IMPORT/EXPORT

.CONSEIL

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
السعادة) (15 رقم) (A عمارة) (3 املنار)

مراكش) (43333 مراكش) مراكش 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد ر�شى حنان):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

حنان) ر�شى  محمد  السيد 

 CM UNITE 5  N عن3ا ه)ا))

 493 MARRAKCH 43333

.MARRAKECH MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة:

حنان) ر�شى  محمد  السيد 

 CM UNITE 5  N عن3ا ه)ا))

 493 MARRAKCH 43333

MARRAKECH MAROC

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

مارس) (38 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)121433.

923I

socogese

MODE STUDIO FES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

MODE STUDIO FES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي عند 

شركة »طيكسن3ر« الحي الصناعي 

الدكارات - 33333 فاس املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22867

العام) الجمع  بمقت�شى 

 2321 ماي) (27 اإلستثنائي املؤرخ في)

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع  تم 

أي) درهم«) (700.000,00« قدره)

إلى) درهم«) (2.000.000,00« من)

طريق) عن  درهم«) (2.700.000,00«

:))إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات)

إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2321/2843.

924I
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socogese

 SOCIETE FASSIE DE BOIS

ET MENUISERIE باختصار 

SOFABEME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مراقبي الحسابات

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

 SOCIETE FASSIE DE BOIS

ET MENUISERIE باختصار 

SOFABEME ’’شركة ذات مسؤولية 

محدودة« وعن3ان مقرها

االجتماعي: بقعة 51 تجزئة النماء 

الحي الصناعي بنس3دة - 33333 

فاس املغرب. 

»تعيين مراقبي الحسابات« رقم 

التقييد في السجل

التجاري: 18755 .

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

2321)تقرر تعيين) 24)ماي) املؤرخ في)

السن3ات) خالل  الحسابات  مراقبي 

املالية التالية:)2324-2323-2322

األشخاص الطبيعي3ن:)السيد)ة))

مدقق) بصفته)ا)) عزالعرب  سالوي 

حسابات والكائن عن3ا ه)ا))ب:)فاس)

33333)فاس املغرب)

شركة«) املعن3ي3ن:) األشخاص 

CHIZAUDITING

ذات املسؤولية املحدودة«)بصفتها)

مقرها) والكائن  حسابات  مدقق 

االجتماعي ب:)عمارة)46

شقة)12)حي النخيل زواغة العليا،)

واملسجلة) املغرب  فاس  (33333

بالسجل التجاري تحت رقم:)53335 

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2321)تحت رقم).2857/2321

925I

AGADIR FISC

EDM EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

AGADIR FISC
 BLOC(C(N°215 CITE(ASSAKA
 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
EDM EQUIPEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي ادرار 
رقم 568 تك3ين اكادير - 83333 

اكادير املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47413

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 ي3 ي3) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مصطفى)) )ة)) السيد) تف3يت 
من) اجتماعية  حصة  (1.333 مريمي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333 أصل)
ي3 ي3) (37 بتاريخ) املت3كي  املهدي  )ة))

.2321
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2321)تحت رقم)133211.
926I

J&j TRANS

ج ا ج طرانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

J&j TRANS
 RUE YAACOUB MANSOUR N°2
 ETAGE 2 N° 4 ، 90000، tanger

maroc
ج ا ج طرانس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

يعق3ب املنص3ر رقم 2 الطابق 2 
رقم 4 - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

ج ا ج) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

طرانس.

:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

يعق3ب املنص3ر رقم)2)الطابق)2)رقم)

4 - 93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ربيع) الهادي  عبد  أوالد  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

ربيع) الهادي  عبد  أوالد  السيد 

 6 تجزئة ج3زيفينا قطعة) عن3ا ه)ا))

93333)طنجة) حي التضامن الع3ينة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

ربيع) الهادي  عبد  أوالد  السيد 

 6 تجزئة ج3زيفينا قطعة) عن3ا ه)ا))

93333)طنجة) حي التضامن الع3ينة)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)4956.

927I

MAMOUNDIS

ممونديس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAMOUNDIS
 RES ASSAKAN AL MONAOUAR
 RUE 92 ، 20450، CASABLANCA

MAROC
مم3 ديس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي إقامة 
السكن املن3ر ز قة 92 الرقم 16 

الطابق السفلي عين الشق - 23233 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

مم3 ديس.
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 16 الرقم) (92 ز قة) املن3ر  السكن 
الطابق السفلي عين الشق)-)23233 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (93 ( (: السيد ي3نس حازم)

بقيمة)93.333)درهم للحصة).
السيدة سهام هرادي):))13)حصة)

بقيمة)1.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد ي3نس حازم عن3ا ه)ا))ز قة)
الرقم) (5 مارس الطابق) (2 السرافي) (7

11 23223)الدارالبيضاء)املغرب.
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عن3ا ه)ا)) هرادي  سهام  السيدة 
 5 الطابق) مارس  (2 السرافي) (7 ز قة)
الدارالبيضاء) (223323  11 الرقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد ي3نس حازم عن3ا ه)ا))ز قة)
الرقم) (5 مارس الطابق) (2 السرافي) (7

11 23223)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)-.
928I

مكتب الخبرة في املحاسبة

 STE TINSINE MINIRAL
COMPANY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

مكتب الخبرة في املحاسبة
23 ز قة ابن بط3طة ، 52333، 

الراشيدية املغرب
 STE TINSINE MINIRAL

COMPANY SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي :  رقم 
131 الحي الجديد - 52153 ب3ذ يب 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.11111

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2321 مارس) (16 في) املؤرخ 
 STE TINSINE MINIRAL حل)
ذات) شركة  (COMPANY SARL
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333
الجديد) الحي  (131 رقم) ( اإلجتماعي)
املغرب  تيجة) ب3ذ يب  (52153  -
اللت3قف النهائي للشركة عن مزاولة)

أي نشاط.
و عين:

و) ب3كب3ط  ( ابراهيم) السيد)ة))
الجديد) الحي  (131 رقم) ( عن3ا ه)ا))
املغرب) ب3ذ يب  (52153 ب3ذ يب)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
رقم) ( وفي) (2321 مارس) (16 بتاريخ)
 52153 (- الحي الجديد ب3ذ يب) (131

ب3ذ يب املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)288.
929I

LAGDAA HICHAM

MOOLDEV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAGDAA HICHAM
 IMM 4 APT(N°13 RUE

 VARSOVIE(OCEAN, RABAT ،
10040، Rabat(Maroc

MOOLDEV شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي عمارة 33 
الشقة 8 ز قة م3الي أحمد ال3كيلي 
حسان  الرباط. - 13333 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

152827
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOOLDEV
غرض الشركة بإيجاز):)•))تصميم)
وبرمجة وتط3ير وصيا ة وبيع وتس3يق)
اإللكترو ية) وامل3اقع  البرمجيات 
الهاتف املحم3ل وأدوات) وتطبيقات 
أشكالها) بجميع  الحاس3بي  االتصال 

،)وكذلك إدارة املشاريع ذات الصلة
وأعمال) التصميم  تصنيع  (• (.
مجال) في  والتط3ير  البحث 
والنظام) (، والكهرباء) (، اإللكترو يات)
والبرامج املتصلة والتكامل) (، املدمج)

واستضافة) معالجة  و  امليكا يكي 
ذات) األنشطة  وجميع  البيا ات 

الصلة
الشعارات وامللصقات) إنشاء) (• ( (.
الجرافيك) وتصميمات  اإلعال ية 
التس3يق) و  االتصال  وجميع وسائل 

عبر اإل تر ت
املجاالت) في  املنهي  التدريب  (• (.

املذك3رة أعاله
وشراء) عام  بشكل  التجارة  (• (.
وبيع) وتركيب  وتصدير  واستيراد 
واألجهزة) واملعدات  األجهزة 
تكن3ل3جيا) وحل3ل  والبرمجيات 
أو) بالجملة  واالتصاالت  املعل3مات 

البيع بالتجزئة
االستشارات) خدمات  جميع  (•
مجال) في  والتدقيق  والدراسة 
وأ ظمة) املعل3مات  تكن3ل3جيا 
وجميع) املعل3مات  تكن3ل3جيا 

الخدمات ذات الصلة)
العمليات) كل  عامة  وبصفة  ( (•
العقارية) وغير  العقارية  و  التجارية 
التي لها اتصال مباشر أو غير مباشر)

بالهدف االجتماعي
عن3ان املقر االجتماعي):)عمارة)33 
ز قة م3الي أحمد ال3كيلي) (8 الشقة)
الرباط) (13333 (- الرباط.) ( حسان)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 53 ( (: ( بن3ار) الدين  بدر  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد ي3سف بن3ار)):))53)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ( بن3ار) ي3سف  السيد 
ز قة عمر الجديدي عمارة)6)شقة)14 

القبيبات)13333)الرباط املغرب.
السيد بدر الدين بن3ار))عن3ا ه)ا))
ز قة عمر الجديدي عمارة)6)شقة)14 

القبيبات)13333)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد بدر الدين بن3ار))عن3ا ه)ا))

ز قة عمر الجديدي عمارة)6)شقة)14 

القبيبات)13333)الرباط املغرب

عن3ا ه)ا)) ( بن3ار) ي3سف  السيد 

ز قة عمر الجديدي عمارة)6)شقة)14 

القبيبات)13333)الرباط املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)115497.

933I

LUXURY STAY IMO

LUXURY STAY IMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

حل شركة

LUXURY STAY IMO

عمارة مبروكة رقم 464 الشقة رقم 

18  املسيرة 1 ، 43333، مراكش 

املغرب

LUXURY STAY IMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي عمارة 

مبروكة رقم 464 الشقة رقم 18  

املسيرة 1  - 43333 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.73865

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 ماي) (12 في) املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 LUXURY STAY ال3حيد) الشريك 

IMO))مبلغ رأسمالها)133.333)درهم)

عمارة) اإلجتماعي  مقرها  وعن3ان 

  18 رقم) الشقة  (464 رقم) مبروكة 

مراكش املغرب) (43333  -   1 املسيرة)

 تيجة ل):)ت3قف نشاط الشركة.

عمارة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

  18 رقم) الشقة  (464 رقم) مبروكة 

املسيرة)1  - 43333)مراكش املغرب.)
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و عين:

و) ب3يحي3ي  ( ي3سف) السيد)ة))

عن3ا ه)ا))حي تاركة رقم)116  43333 

مراكش املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125336.

931I

FIGENOR

ASSURANCES AL KARAMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

 ASSURANCES AL KARAMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  شارع 

ي3سف ابن تاشفين رقم 185 - 

62333 الناض3ر املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3923

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2321 ماي) (24 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من) أي  درهم«) (4.333.333«

»1.333.333)درهم«)إلى)»5.333.333 

درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)38)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1232.

932I

FIGENOR

GARAGE AUTO MUSTAPHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تقليص هدف الشركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

 GARAGE AUTO MUSTAPHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها االجتماعي طريق 
تاويمة - 62333 الناض3ر املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

15389
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم حذف) (2321 ي3 ي3) (32 املؤرخ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
االستيراد.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)15)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1281.
933I

فيك3ج دو س3س ش م م للشريك ال3حيد

كوريكت ترافو ش م م 
للشريك ال3حيد 

CORRECT TRAVAUX SARL AU -
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

فيك3ج دو س3س ش م م للشريك 
ال3حيد

45، شارع العقبة، ، 44333، 
الص3يرة املغرب

ك3ريكت تراف3 ش م م للشريك 
 CORRECT TRAVAUX - ال3حيد
SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
1419 بجا ب مسجد حميمصة، 
اوالد حسان، رقم 32، جماعة 
تكاط، اقليم الص3يرة - 44333 

الص3يرة املغرب.
تح3يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4435

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)أبريل)2321)تم))تح3يل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
بجا ب) (1419 رقم) »محل  من)
حسان،) اوالد  حميمصة،) مسجد 
اقليم) تكاط،) جماعة  (،32 رقم)
44333)الص3يرة املغرب«) الص3يرة)-)
أحمد) ز قة  (34 رقم) »محل  إلى)
مسجل بسجل) ( اوهارون،الص3يرة،)
 1m -  41  ضارة األحباس تحت رقم)

44333)الص3يرة))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالص3يرة))بتاريخ)15)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)194.
934I

fidmanar

SUAT GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fidmanar
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق التاني مراكش ، 43333، 

marrakech(maroc
SUAT GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي :  ز قة 
طارق ابن زياد عمارة باسي3 جليز 

الطابق 1 شقة رقم 1 جليز - 43333 
مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.52771

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (33 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (SUAT GESTION
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعن3ان  درهم  (13.333
اإلجتماعي))ز قة طارق ابن زياد عمارة)
 1 رقم) شقة  (1 الطابق) جليز  باسي3 
جليز)-)43333)مراكش املغرب  تيجة)

لت3قف نشاط الشركة.

و عين:

ازاب و عن3ا ه)ا)) ( ( السيد)ة))أالن)

شارع املقاومة اقامة حنان عمارة د)

مراكش) (43333 ( جليز) (3 شقة رقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)33)ماي)2321)وفي))ز قة طارق)

 1 ابن زياد عمارة باسي3 جليز الطابق)

مراكش) (43333 (- جليز) (1 شقة رقم)

املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125352.

935I

فيد بيست ك3نسيلتين

MINI MARCHE SAHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

فيد بيست ك3نسيلتين

حي السعادة شارع م3الي اسماعيل 
ز قة بركان رقم 31 الطابق االول ، 

73333، العي3ن املغرب

MINI MARCHE SAHLA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي الع3دة 
ز قة اكديات الحالب بدون رقم  حي 
الع3دة ز قة اكديات الحالب بدون 

رقم  733333 العي3ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (39

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
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عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 MINI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MARCHE SAHLA
:)بيع امل3اد) غرض الشركة بإيجاز)

الغدائية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
بدون) الحالب  اكديات  ز قة  الع3دة 
رقم))حي الع3دة ز قة اكديات الحالب)
بدون رقم))733333)العي3ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

عياش) احمد  سيدي  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عياش) احمد  سيدي  السيد 
عن3ا ه)ا))حي السعادة ز قة الئر حل3)

رقم)33 73333)العي3ن املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عياش) احمد  سيدي  السيد 
عن3ا ه)ا))حي السعادة ز قة الئر حل3)

رقم)33 73333)العي3ن املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)18182321.
936I

fidmanar

SAMANDAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fidmanar
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق التاني مراكش ، 43333، 

marrakech(maroc
SAMANDAG شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي :  257 

عمارة ابن حفصية الطابق 5 شقة 
رقم 17 شارع محمد الخامس جليز  - 

43333 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.61329

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 ماي) (33 في) املؤرخ 

SAMANDAG)شركة ذات املسؤولية)

 263.333 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي)) مقرها  وعن3ان  درهم 

 5 الطابق) ابن حفصية  عمارة  (257

شارع محمد الخامس) (17 شقة رقم)

جليز))-)43333)مراكش املغرب  تيجة)

لت3قف نشاط الشركة.

و عين:

ازاب و عن3ا ه)ا)) ( ( السيد)ة))أالن)

شارع املقاومة اقامة حنان عمارة د)

مراكش) (43333 ( جليز) (3 شقة رقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)33)ماي)2321)وفي))257)عمارة)

ابن حفصية الطابق)5)شقة رقم)17 

شارع محمد الخامس جليز))-)43333 

مراكش املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125348.

937I

اورو افريك إكسبير

 NOMADE EXPERIENCE
TRAVEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�شي، تجزئة 

ص3فيا ال3ردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

43333، مراكش املغرب

 NOMADE EXPERIENCE TRAVEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

اطلسية الطابق الثالت رقم 56 

شارع أمير م3الي عبد هللا  - 43333 

مراكش املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58141
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)16)ي3لي3ز)2313)تم))تح3يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الثالت) الطابق  اطلسية  »اقامة 
(- ( 56)شارع أمير م3الي عبد هللا) رقم)
»رقم) إلى) املغرب«) مراكش  (43333
(- ( الرميلة) الزهراء) فاطمة  شارع  (3

43333)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3لي3ز) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2313)تحت رقم)62613.

938I

Audimi

IMPOGOODEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

Audimi
 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

IMPOGOODEX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع  
رحال املسكيني ، برج الياق3ت ، 
عمارة ب ، طابق 2 ، مكتب رقم 

4 - الدار البيضاء - 23333  الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMPOGOODEX

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أ 3اع) جميع  وتس3يق  وتصدير 

املنتجات.

التجارية) وال3ساطة  التمثيل 

بكافة أشكالها.

واالمتياز) والتنازل  وحيازة  إنشاء)

االختراع) براءات  جميع  واستغالل 

التجارية) والعالمات  والتراخيص 

والتصاميم) والعمليات  والحصرية 

والنماذج التي تشكل جزًءا من غرض)

الشركة.

املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنق3لة 

مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة)

بطريقة مماثلة أو ذات صلة..

شارع)) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
(، الياق3ت) برج  (، املسكيني) رحال 

رقم) مكتب  (، (2 طابق) (، ب) عمارة 

الدار) ( (23333 (- البيضاء) الدار  (- (4

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الرحيم) عبد  السيد  صيبي 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

الرحيم) عبد  السيد  صيبي 

املسع3دي،ز قة) كريان  عن3ا ه)ا))

 23333 الدئاب) 152،عين  5،رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

الرحيم) عبد  السيد  صيبي 

املسع3دي،ز قة) كريان  عن3ا ه)ا))

 23333 الدئاب) 152،عين  5،رقم)

الدار البيضاء)املغرب.
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باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)-.

939I

SAGASUD

SOUK SUD
إعالن متعدد القرارات

SAGASUD

شارع االمير م3الي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العي3ن

LAAYOUNE املغرب

SOUK SUD »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: تجزئة 

ال3حدة 2 بل3ك ج رقم 634 الطابق 

السفلي - - العي3ن املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13615

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2321 ماي) (26 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير املقر االجتماعي للشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الرفع من رأسمال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تجزئة) الى  االجتماعي  املقر  تغيير 

 392 رقم) كاب3ل  ز قة  املستقبل 

العي3ن

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

مايلي:)الرفع من رأسمال الشركة من)

863333)درهم الى)1333333)درهم

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (34 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1715.

943I

SOCAGECOM SARL

شركة موكاريكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

SOCAGECOM SARL

24 ز قة الشيخ شعيب الدكالي درب 

الجامع قرب مسجد العتيق 24 ز قة 

الشيخ شعيب الدكالي درب الجامع 

قرب مسجد العتيق، 25333، 

خريبكة املغرب

شركة م3كاريكا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 28 الطابق 

الثاني بل3ك و حي الداخلة ب3جنيبة - 

25333 خريبكة املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5143

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 مارس) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

رض3ان)) )ة)) بيل  السيد) تف3يت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (533

533)حصة لفائدة))السيد))ة))ياسين))

قرو�شي بتاريخ)18)مارس)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

أبريل) (15 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

2321)تحت رقم)193.

941I

SARL

WOAW CONCEPT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

 WOAW CONCEPT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

س3مية إقامة شهرزاد3،الطابق 5 
رقم 22 النخيل الدار البيضاء 

22333 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536855

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WOAW CONCEPT SARL AU

تنفيذ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خدمات الديك3ر الداخلي.

ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

شهرزاد3،الطابق) إقامة  س3مية 

البيضاء) الدار  النخيل  (22 رقم) (5

22333)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: اكز اي) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) اكز اي  عثمان  السيد 

شارع حبيب �شي  اصر ا فا) (13 رقم)

22333)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) اكز اي  عثمان  السيد 

شارع حبيب �شي  اصر ا فا) (13 رقم)

22333)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)22333.

942I

مكتب الخبرة في املحاسبة

STE HAFID ALAOUI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكتب الخبرة في املحاسبة

23 ز قة ابن بط3طة ، 52333، 

الراشيدية املغرب

STE HAFID ALAOUI SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم 33 

الز قة 36 شارع العل3يين حي املحيط 

- 52333 الراشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2913

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 أبريل) (23 املؤرخ في)

STE HAFID ALAOUI SARL)شركة)

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)

 36 الز قة) (33 مقرها اإلجتماعي رقم)

 52333 (- شارع العل3يين حي املحيط)

اللت3قف) املغرب  تيجة  الراشيدية 

النهائي للشركة..

و عين:

عل3ي)) اسماعيلي  السيد)ة))

الز قة) (33 رقم) احفيظ و عن3ا ه)ا))

املحيط) حي  العل3يين  شارع  (36

املغرب كمصفي) الراشيدية  (52333

)ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 33 وفي رقم) (2321 أبريل) (23 بتاريخ)

الز قة)36)شارع العل3يين حي املحيط)

- 52333)الراشيدية املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)289.

943I
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مكتب الخبرة في املحاسبة

 STE SOLUTION RESEAU

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مكتب الخبرة في املحاسبة

23 ز قة ابن بط3طة ، 52333، 

الراشيدية املغرب

 STE SOLUTION RESEAU SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي قصر 

تاوريرت جماعة شرفاء مذغرة - 

52333 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14961

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOLUTION RESEAU SARL AU

 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 3- املتاجرة.) (2- األشغال الكهربائية.)

األشغال املختلفة..

قصر) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- مذغرة) شرفاء) جماعة  تاوريرت 

52333)الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

إدريس) القري  لطفي  السيد 

درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

إدريس) القري  لطفي  السيد 
 69 رقم) الحرية  ز قة  عن3ا ه)ا))

52333)الراشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
إدريس) القري  لطفي  السيد 
 69 رقم) الحرية  ز قة  عن3ا ه)ا))

52333)الرشيدية املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)927.
944I

GENERAL DE COMPTABILITE

SOMANDEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

GENERAL DE COMPTABILITE
شارع محمد ادي3ري مكاتب زالغ 
الطابق التاني الرقم 5 فاس ، 

33333، فاس املغرب
SOMANDEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي الرقم 5 بل3ك ب حي زواغة 
العليا فاس - 33333 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOMANDEX
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة

التجارة املختلفة.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
بل3ك ب حي زواغة) (5 السفلي الرقم)

العليا فاس)-)33333)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد خالد باخي):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
 24 عن3ا ه)ا)) باخي  خالد  السيد 
 33333 املرجة فاس) ( تجزئة ي3سف)

فاس فاس.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
 24 عن3ا ه)ا)) باخي  خالد  السيد 
 33333 املرجة فاس) ( تجزئة ي3سف)

فاس فاس
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2819.
945I

*

AAH MEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

AAH MEDICAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 996 
 Marrakech حي ابن تاشفين آزلي

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 AAH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MEDICAL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 Commerce de produits
 parapharmaceutiques( et

.matériel médical
عن3ان املقر االجتماعي):)رقم)996 
 Marrakech آزلي) تاشفين  ابن  حي 

43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة هند رحيمي):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) رحيمي  هند  السيدة 
إقامة ب3رود شقة رقم)2)شارع محمد)

السادس)43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) رحيمي  هند  السيدة 
إقامة ب3رود شقة رقم)2)شارع محمد)

السادس)43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124969.

946I

ائتما ية املرجان

 OCTOPUS VOLGARUS
IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتما ية املرجان
ف6 ياسمينة 1 شارع محمد 
 lotissement 13 السادس
 ennakhla(rue(al(jaouz

 khouribga، 25000، Khouribga
املغرب
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 OCTOPUS VOLGARUS IMPORT
EXPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 12 الطابق 
االول حي الكرم 2 النهضة  - 25333 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7135
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 OCTOPUS VOLGARUS IMPORT

.EXPORT
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.
 12 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
(- ( النهضة) (2 الطابق االول حي الكرم)

25333)خريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة مدراني هند):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 ( (: السيد صديق املصطفى)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) هند  مدراني  السيدة 
16)ز قة ابن رشد حي الرشاد)25333 

خريبكة املغرب.
املصطفى) صديق  السيد 
النهضة) (2 الكرم) حي  ( (12 عن3ا ه)ا))

25333)خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) هند  مدراني  السيدة 
16)ز قة ابن رشد حي الرشاد)25333 

خريبكة املغرب

املصطفى) صديق  السيد 
النهضة)) (2 الكرم) حي  ( (12 عن3ا ه)ا))

25333)خريبكة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
16)ي3 ي3) االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)

2321)تحت رقم)331.
947I

ائتما ية)»مكتب الدراسات كنت3س«)ش.ذ.م.م

DOBBIACO NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

ائتما ية »مكتب الدراسات كنت3س« 
ش.ذ.م.م

13، ز قة واد زيز، رقم 4، أكدال 
الرباط ، 13393، الرباط املغرب

شركة) (DOBBIACO NEGOCE
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

ال3حيد
اقامة) ( )وعن3ان مقرها اإلجتماعي)
شارع محمد) (،1 شقة رقم) املنص3ر،)

الخامس)-)73333)الداخلة املغرب.
بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (
الرسمية عدد)5673)بتاريخ)33)ي3 ي3)

.2321
DOBIACCO NEGOCE(:(بدال من

DOBBIACO NEGOCE(:(يقرأ
الباقي بدون تغيير.

948I

accountirabia

ِانيرجيتيك انديستري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

accountirabia
درب ب3شنت3ف ز قة 25 رقم 131، 
درب السلطان الفداء ، 233333، 

الدارالبيضاء املغرب
ِا يرجيتيك ا ديستري شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 

الرقم 34 ، تجزئة النعيم، تيط 
 CASABLANCA 20100 مليل

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

537137
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ِا يرجيتيك ا ديستري.
غرض الشركة بإيجاز):)-)التكييف)
اله3اء) ومعالجة  والته3ية  والتبريد 

والحماية من الحرائق والسباكة.
وااللكترو يات) الكهرباء) (-
والطاقات) الكهربائية  والهندسة 

املتجددة.
 GTC(األتمتة والتنظيم وتقنيات(-

املتعددة وتكن3ل3جيا املعل3مات)؛
والكهروميكا يكية) امليكا يكية  (-

والهيدروليكية.
واألعمال) التط3ير  إعادة  (-

املختلفة.
وتصنيع) وتصميم  دراسة  (•
بشكل) مرتبطة  خدمة  أو  منتج  أي 
بالنشاط) مباشر  غير  أو  مباشر 

الرئي�شي.
والدعم) واملش3رة  الخبرة  (•
خدمة) أو  منتج  أي  على  والتدريب 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بالنشاط الرئي�شي)؛
وبيع) وشراء) تس3يق  (•
وتركيب وإصالح وصيا ة أي منتج أو)
خدمة مرتبطة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بالنشاط الرئي�شي)؛
استيراد وتصدير أي منتج) (•
أو خدمة مرتبطة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بالنشاط الرئي�شي.
تمثيل أي عالمة)،)وعب3رها) (•
واالمتياز) (، عليها) والحص3ل  (،
(، اختراع) براءة  أي  واستغالل  (،

وترخيص)،)وعملية)،)وعالمة.
بأي) (، الشركة) مشاركة  (•

أو) الشركات  جميع  في  (، وسيلة)

التي) أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 

تك3ن) قد  والتي  (، إنشاؤها) سيتم 

وال سيما) (، الشركة) مرتبطة لغرض 

شركات جديدة أو) عن طريق إنشاء)

املساهمة أو الرعاية أو االكتتاب أو)

إعادة شراء)األوراق املالية أو حق3ق)

الشركات أو اال دماج أو التحالف أو)

االتحاد في املشاركة أو إدارة اإليجار)؛

جميع املعامالت الصناعية) (•

والتجارية واملالية واملنق3لة والعقارية)

التي قد تتعلق بشكل مباشر أو غير)

غرض) وأي  الشركة  بغرض  مباشر 

مشابه أو ذي صلة قد يعزز ت3سيعه)

أو تط3يره.

جميع) (، أعم) وبشكل  (•

والصناعية) التجارية  املعامالت 

واملالية واملنق3لة والعقارية)،)املرتبطة)

بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء)

التي يحتمل أن) أو  (، املذك3رة أعاله)

تعزز اإل جاز والتنمية.

(: االجتماعي) املقر  عن3ان 

تيط) النعيم،) تجزئة  (، (34 الرقم)

 CASABLANCA 23133 مليل)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد فالحي)))امين):))453)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 553 ( (: هللا) عبد  ش3اظ  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد فالحي)))امين عن3ا ه)ا))حي)
عين الشق) (33 رقم) (1 ز قة) (1 اال ارة)

23133)الدارالبيضاء)املغرب.

السيد ش3اظ عبد هللا عن3ا ه)ا))

رقم) (72 عمارة) (27 ز قة) االزهر 

 23133 البر 3�شي) سيدي  (13

الدارالبيضاء)املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد فالحي)))امين عن3ا ه)ا))حي)
عين الشق) (33 رقم) (1 ز قة) (1 اال ارة)

23133)الدارالبيضاء)املغرب

السيد ش3اظ عبد هللا عن3ا ه)ا))
رقم) (72 عمارة) (27 ز قة) االزهر 

 23133 البر 3�شي) سيدي  (13

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782953.

949I

A&O

MAKTHREE KECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

A&O

 AVENUE(MERS(SULTAN ، 26

23253، الدار البيضاء املغرب

MAKTHREE KECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

  RUE : وعن3ان مقرها اإلجتماعي

 MED EL AAROUSSI BUREAU

N 12 ETAGE 3   8 - 20000 الدار 

اليضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.439797

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2321 يناير) (22 في) املؤرخ 

شركة) (MAKTHREE KECH حل)

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعن3ان) درهم  (13.333 رأسمالها)

 RUE  MED EL اإلجتماعي) مقرها 

 AAROUSSI BUREAU N 12

ETAGE 3   8 - 23333)الدار اليضاء)

املغرب  تيجة لنهاية النشاط.

و عين:

و) عدني  ( ادريس) السيد)ة))
  12 37)رقم) عن3ا ه)ا))ح م ش بل3ك)

)ة)) 43333)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
  RUE وفي) (2321 يناير) (22 بتاريخ)
 MED EL AAROUSSI BUREAU
الدار) (N 12 ETAGE 3   8 - 23333

اليضاء)املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781637.

953I

BUREAU D’AFFAIRES CONSEILS

SUPER NANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUREAU D’AFFAIRES CONSEILS
 BD MOHAMED VI HAY 13

 EL(MASSIRA(EL(KHADKHA ،
43150، BEN(GUERIR(MAROC

SUPER NANA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 
الرياض 4  - 43153 ابن جرير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2137
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2319 شتنبر) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 SUPER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NANA
غرض الشركة بإيجاز):)مخبزة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الرياض)4  - 43153)ابن جرير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نعيمة مقران):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

 253 ( (: العل3ي) محمد  السيد 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

253)حصة) ( (: السيد عمر العل3ي)
بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) مقران  نعيمة  السيدة 
 44333 ( مسافر) ابيس  فندق 

الص3يرة املغرب.
عن3ا ه)ا)) العل3ي  محمد  السيد 
 44333 ( مسافر) ابيس  فندق 

الص3يرة املغرب.
عن3ا ه)ا)) العل3ي  عمر  السيد 
 44333 ( مسافر) ابيس  فندق 

الص3يرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) مقران  نعيمة  السيدة 
 44333 ( مسافر) ابيس  فندق 

الص3يرة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

أكت3بر)2319)تحت رقم)364.
951I

كنف3ب

 STATION SERVICE CHB
TOTAL SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

كنف3ب
 Angle(Rue(OMAR(IBN(EL

 KHATTAB et RUE MUSTAPHA
 ،ARRAFII(IMM(B(N° 6 ، 14000

القنيطرة املغرب
 STATION SERVICE CHB TOTAL
SARL A.U شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي محطة 
البنزين الي3نس دار ا القنيطرة - 

14333 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STATION SERVICE CHB TOTAL

.SARL A.U

 STATION(:(غرض الشركة بإيجاز

 SERVICE POUR VOITURES

 AUTOMOBILES 2( EXPLOITANT

.UN MILK BAR 3( RESTAURANT

محطة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- القنيطرة) دار ا  الي3نس  البنزين 

14333)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: ( السيد رض3ان الشيب)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد رض3ان الشيب))عن3ا ه)ا))

سيدي) (13 1رقم) ز قة) ل3بي3  تجزئة 

الدار) (14233 البيضاء) الدار  م3من 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد رض3ان الشيب عن3ا ه)ا))

سيدي) (13 1رقم) ز قة) ل3بي3  تجزئة 

الدار) (23233 البيضاء) الدار  م3من 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)14)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)3412.

952I
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NADOFISC SARL

 AGENCE MAJORELLE
COMMUNICATION LED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس ز قة قرطبة عمارة 
7 شقة رقم 2 الناض3ر ، 62333، 

الناض3ر املغرب
 AGENCE MAJORELLE

COMMUNICATION LED  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
 RUE 87 وعن3ان مقرها اإلجتماعي
 ETATS(ARABES(L175 NADOR -

62333 الناظ3ر  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AGENCE MAJORELLE  :

. COMMUNICATION LED
غرض الشركة بإيجاز):)االعال ات))
ل3حات الدعاية) (، التس3يق واإلعالن)

LED)،)االتصال اإلعالني)...).
التجارة العامة..

 RUE 87 (: عن3ان املقر االجتماعي)
 ETATS ARABES L175 NADOR -

62333)الناظ3ر))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: بطمتي) السيدة شيماء)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

بطمتي عن3ا ه)ا)) السيدة شيماء)
2)ز قة أبي حنيفة م ج))33333)فاس))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
بطمتي عن3ا ه)ا)) السيدة شيماء)
2)ز قة أبي حنيفة م ج))33333)فاس))

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)31)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1124.
953I

مكتب الجرودي

SIREP
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرودي
شارع 18  3 بر رقم 24 الناض3ر ، 

62333، الناض3ر املغرب
SIREP »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: شارع 
الجزائر رقم 13 62333 الناض3ر 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2211

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (18 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بمقت�شى قرار الشريك ال3حيد تمت)
الشركة) حسابات  على  املصادقة 

للسنة املالية)2323
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
و) (2323 تح3يل الربح املحقق خالل)
 تاءج السن3ات املاضية الى راسمال)
درهم) (333.333 الشركة لينتقل من)

الى).533.333)درهم.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 533.333.33 ي3سف) الباز  السيد 

درهم

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

السيد الباز ي3سف)5.333)حصة

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)11)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1263.

954I

CABINET NORD ASSISTANCE

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

ENNIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

CABINET NORD ASSISTANCE

 AV(MOHAMED(V, RÉSD. 43

 DOUNIA, BLOC(B, Bureau 8 ،

TANGER ،90000 املغرب

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ENNIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ساحة 

م3الي املهدي إقامة الرميقي رقم 5 - 

92153 القصر الكبير املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.243

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 ماي) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 53 تف3يت السيد))ة))أحمد زقان)

 3.333 أصل) من  اجتماعية  حصة 

نسرين) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

فرحات بتاريخ)37)ماي)2321.

 53 تف3يت السيد))ة))أحمد زقان)

 3.333 أصل) من  اجتماعية  حصة 

كنزة زقان) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

بتاريخ)37)ماي)2321.

 53 تف3يت السيد))ة))أحمد زقان)

 3.333 أصل) من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة))السيد))ة))مالك زقان)

بتاريخ)37)ماي)2321.

 53 تف3يت السيد))ة))أحمد زقان)

 3.333 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد))ة))زهراء)زقان)

بتاريخ)37)ماي)2321.

 53 تف3يت السيد))ة))أحمد زقان)

 3.333 أصل) من  اجتماعية  حصة 

أنس زقان) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

بتاريخ)37)ماي)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

 11 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

ي3 ي3)2321)تحت رقم)183.

955I

CABINET NORD ASSISTANCE

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

IKAMAT EL ANDALOUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

CABINET NORD ASSISTANCE

 AV(MOHAMED(V, RÉSD. 43

 DOUNIA, BLOC(B, Bureau 8 ،

TANGER ،90000 املغرب

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

IKAMAT EL ANDALOUS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

األ دلس Gr.A رقم 1 - 92153 

القصر الكبير املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.147

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 ماي) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):

زقان) أحمد  )ة)) السيد) تف3يت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (233

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (4.333

نسرين فرحات بتاريخ)37)ماي)2321.

زقان) أحمد  )ة)) السيد) تف3يت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (233

4.333)حصة لفائدة))السيد))ة))كنزة)

زقان بتاريخ)37)ماي)2321.

تف3يت السيد))ة))أحمد زقان)233 

 4.333 أصل) من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة))السيد))ة))مالك زقان)

بتاريخ)37)ماي)2321.
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تف3يت السيد))ة))أحمد زقان)233 

 4.333 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد))ة))زهراء)زقان)

بتاريخ)37)ماي)2321.

زقان) أحمد  )ة)) السيد) تف3يت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (233

4.333)حصة لفائدة))السيد))ة))أنس)

زقان بتاريخ)37)ماي)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

 11 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

ي3 ي3)2321)تحت رقم)182.

956I

AL KADIMA PROMOTION

AL KADIMA PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

AL KADIMA PROMOTION

 BOULEVARD(AL(QODS,

 COMPLEXE RESIDENTIEL

 AL(QODS, IMMEUBLE(GH8,

 APPARTEMENT(N° 7, HAY

 ،OMARIA, AÏN(CHOK ، 20000

الدار البيضاء املغرب

 AL KADIMA PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

املستشفيات إقامة الن3ر 1، 18 

ز قة ايم3ت الطابق السفلي  - 

23533 الدار البيضاء املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.142333

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)33)دجنبر)2313)تم))تح3يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

(،1 الن3ر) إقامة  املستشفيات  »حي 

(- ( السفلي) الطابق  ايم3ت  ز قة  (18

املغرب«) البيضاء) الدار  (23533

السكني) املركب  القدس  »شارع  إلى)

القدس عمارة)8)الشقة)7)حي العمرية)

الدار البيضاء)) (23152 (- عين الشق)

املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
أكت3بر)2314)تحت رقم)33559828.
957I

sofoget

NOUR & LAZIZA ELEVAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 NOUR & LAZIZA(ELEVAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
59 إقامة م3الي عبد آلعزيز شارع  
م3الي عبد آلعزيز رقم 4 - 14333  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61345
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 NOUR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.& LAZIZA ELEVAGE
غرض الشركة بإيجاز):)الفالحة و)

تربية امل3ا�شي.
عن3ان املقر االجتماعي):))القنيطرة)
شارع)) آلعزيز  عبد  م3الي  إقامة  (59
  14333  -  4 آلعزيز رقم) م3الي عبد 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: ( العزيزة صب3ن) ( السيدة)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد)) 3رالدين السم3الي):))533 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 533 (: ( العزيزة صب3ن) ( السيدة) (

بقيمة)133)درهم.

السيد)) 3رالدين السم3الي):)533 

بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة))العزيزة صب3ن))عن3ا ه)ا)))

القنيطرة)--))القنيطرة املغرب.

السم3الي) ) 3رالدين  السيد)

عن3ا ه)ا)))الرباط)--)))الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السم3الي) ) 3رالدين  السيد)

عن3ا ه)ا)))الرباط)--))الرباط املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)15)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)--.

958I

sofoget

MABANI JGK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

MABANI JGK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

242 بل3ك ك محل 3 اوالد اوجيه   

KENITRA 14333 املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46433

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)32)ي3 ي3)2321)تم))تح3يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 3 محل) ك  بل3ك  (242 القنيطرة) («

 KENITRA  14333 ( ( اوجيه) اوالد 

»القنيطرة مجمع سكني) إلى) املغرب«)

غيتة مغرب عربي)))14333)القنيطرة))

املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)14)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)83363.
959I

sofoget

MABANI JGK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
MABANI JGK  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
242 بل3ك ك محل 3 اوالد اوجيه - 

14333 القنيطرة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46433

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2321 ي3 ي3) (32 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))م3من))

 3رالدين))كمسير وحيد
تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)14)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)83363.
963I

AMAL GHALIL

ALL BEST SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMAL GHALIL
 LOTISS YOUSSRA  58
 LISSASFA 58  LOTISS

 YOUSSRA(LISSASFA، 20230،
CASABLANCA MAROC

ALL BEST SERVICE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
احمد املجطي ا قامة لزالب الطابق 
األول رقم 8 حي املعاريف - 23333 

الدار البيضاء املغرب



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13652

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

531911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 ALL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BEST SERVICE

غرض الشركة بإيجاز):)سا ديك)،)

التنظيف والبستنة.
ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)

احمد املجطي ا قامة لزالب الطابق)

 23333 (- حي املعاريف) (8 األول رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 753 ( (: عبد امل3لى برداد) ( السيد)

حصة بقيمة)75.333)درهم للحصة).

السيد حسام برداد):))253)حصة)

بقيمة)25.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد))عبد امل3لى برداد عن3ا ه)ا))

 9 5)مدخل) 31)مج) حديقة ام الربيع)
رقم)86)االلفة))23232)الدار البيضاء)

املغرب.

عن3ا ه)ا)) برداد  حسام  السيد 

 9 5)مدخل) 31)مج) حديقة ام الربيع)
رقم)86)االلفة))23232)الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد))عبد امل3لى برداد عن3ا ه)ا))

 9 5)مدخل) 31)مج) حديقة ام الربيع)
رقم)86)االلفة))23232)الدار البيضاء)

املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
961I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

NAAM SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 CENTRE D’AFFAIRES IBNOU
SINA

214 شارع إبن سينا ، 23213، الدار 
البيضاء املغرب

NAAM SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 214 

BD(IBNOU(SINA - 20210 الدار 
البيضاء   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
534135

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 NAAM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICES
ال3ساطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

في املعامالت الدولية).
 214 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الدار) (BD IBNOU SINA - 23213

البيضاء)))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: ( السيدة الشريف أحمد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد الشريف أحمد))عن3ا ه)ا))
عين) (13 رقم) العربي  املغرب  ز قة 

الركادة))63333)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد الشريف أحمد))عن3ا ه)ا))
عين) (13 رقم) العربي  املغرب  ز قة 

الركادة))63333)بركان املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
962I

LA VIE FISCALE

ADRATECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
ADRATECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس رقم 95 عمارة 

يعق3بي الطابق الثالث رقم 36 - 
63333 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25431

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2312 أكت3بر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADRATECH
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال البناء
بيع وشراء)اجهزة االعالميات

البرمجة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

عمارة) (95 رقم) الخامس  محمد 

 -  36 رقم) الثالث  الطابق  يعق3بي 

63333)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.533 ( (: السيد سليمان ب3قرن)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 2.533 ( (: السيد غم3ري عبد هللا)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد سليمان ب3قرن عن3ا ه)ا))
حي املير علي ز قة)21)رقم)64 63333 

وجدة املغرب.

السيد غم3ري عبد هللا عن3ا ه)ا))
ظهر مللة حي السعادة ز قة)E)رقم)24 

63333)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد سليمان ب3قرن عن3ا ه)ا))
حي املير علي ز قة)21)رقم)64 63333 

وجدة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

23) 3 بر) بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2312)تحت رقم)2448.

963I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE J-AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE J-AGRI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي قصر اوالد 

حسين سيفا اسز  ارف3د 52233 

الرشيدية  املغرب.



13653 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14537

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 ماي) (28 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (SOCIETE J-AGRI

مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333

سيفا) حسين  اوالد  قصر  اإلجتماعي 

اسز))ارف3د)52233)الرشيدية))املغرب)

 تيجة ل):)ازمة.

و حدد مقر التصفية ب قصر اوالد)

 52233 ارف3د) ( اسز) سيفا  حسين 

الرشيدية))املغرب).)

و عين:

و) ( جميلي) ( ( ك3ثر) السيد)ة))

 19 ز قة) جديد  ازم3ر  عن3ا ه)ا))

املغرب) الرشيدية  (52333  39 رقم)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)281/2321.

964I

AMAL GHALIL

L›ATELIER JUSTWHITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMAL GHALIL

 LOTISS YOUSSRA  58

 LISSASFA 58  LOTISS

 YOUSSRA(LISSASFA، 20230،

CASABLANCA MAROC

L’ATELIER JUSTWHITE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 

احمد املجاطي ا قامة لزالب الطابق 

األول رقم 8 حي املعاريف - 23333 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

534363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. L’ATELIER JUSTWHITE

ُمصنع) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

زخرفة) أو  الديك3ر  مقاول  و  أثاث 

الشقق).
ز قة) (13 (: عن3ان املقر االجتماعي)

احمد املجاطي ا قامة لزالب الطابق)

 23333 (- حي املعاريف) (8 األول رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة))))ياسمينة الدي3ري):))633 

حصة بقيمة)63.333)درهم للحصة).

 433 ( (: الدي3ري) كريم  ( السيد)

حصة بقيمة)43.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

الدي3ري) ياسمينة  ( ( السيدة)

عن3ا ه)ا)))تجزئة))املنظر الجميل فيال))

الدار) (23233 طريق ازم3ر ح ح) (24

البيضاء)املغرب.

كريم الدي3ري عن3ا ه)ا))) ( السيد)

تجزئة))املنظر الجميل فيال))24)طريق)

البيضاء) الدار  (23233 ح) ح  ازم3ر 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

الدي3ري) ياسمينة  ( ( السيدة)

عن3ا ه)ا)))تجزئة))املنظر الجميل فيال))

الدار) (23233 طريق ازم3ر ح ح) (24

البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
965I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE B 2 TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE(B 2 TRAVAUX  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
م3الي علي الشريف 17 شقة 1 
الراشيدية  - 52333 الراشيدية 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2321 ي3 ي3) (39 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»933.333)درهم«)أي من)»133.333 
عن) درهم«) (1.333.333« إلى) درهم«)

طريق):))-.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)283.
966I

إيم3اإكسبير

إيمو إكسبير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

إيم3اإكسبير
كلم1 طريق أجدير أمال3 إغريبن 
خنيفرة ، 54333، خنيفرة املغرب

إيم3 إكسبير شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي كلم 1 
طريق اجدير امال3 اغريبن خنيفرة - 

54333 خنيفرة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2189

العام) الجمع  بمقت�شى 

ماي) (36 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2321

درهم«) (16.913.333« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (1.393.333« من) أي 

طريق) عن  درهم«) (18.333.333«

الشركة) دي3ن  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

39)ي3 ي3) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2321)تحت رقم)224.

967I

CABINET NORD ASSISTANCE

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
NOSRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تف3يت حصص

CABINET NORD ASSISTANCE

 AV(MOHAMED(V, RÉSD. 43

 DOUNIA, BLOC(B, Bureau 8 ،

TANGER ،90000 املغرب

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NOSRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

األ دلس Gr.D  ز قة 1 - 92153 

القصر الكبير املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.379

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 ماي) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 53 تف3يت السيد))ة))أحمد زقان)

 1.333 أصل) من  اجتماعية  حصة 

نسرين) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

فرحات بتاريخ)37)ماي)2321.

 53 تف3يت السيد))ة))أحمد زقان)

 1.333 أصل) من  اجتماعية  حصة 

كنزة زقان) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

بتاريخ)37)ماي)2321.
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 53 تف3يت السيد))ة))أحمد زقان)
 1.333 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد))ة))مالك زقان)

بتاريخ)37)ماي)2321.
 53 تف3يت السيد))ة))أحمد زقان)
 1.333 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد))ة))زهراء)زقان)

بتاريخ)37)ماي)2321.
زقان) أحمد  )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (133
1.333)حصة لفائدة))السيد))ة))أنس)

زقان بتاريخ)37)ماي)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 11 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

ي3 ي3)2321)تحت رقم)184.
968I

SAMIR FIDUCIAIRE

MOSTARIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
MOSTARIK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم 43 
الشقة 3 ز قة 2 حي ال3حدة 3  - 

53353 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.43339

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 أبريل) (33 املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية) (MOSTARIK
 133.333 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم)
ال3حدة) حي  (2 ز قة) (3 الشقة) (43
مكناس املغرب  تيجة) (53353  -   3

اللصفية النهائية للشركة.
و عين:

و) باشيري  ( ( مصطفى) السيد)ة))
 31 رقم) (1 درب) (2 شارع) عن3ا ه)ا))
املغرب) مكناس  (53353  3 ال3حدة)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 43 وفي رقم) (2321 أبريل) (33 بتاريخ)
 -   3 ال3حدة) حي  (2 ز قة) (3 الشقة)

53353)مكناس املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)193.

969I

CONSEILS EVERNAGE

ANA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

ANA CASH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي اقامة 
ج3هرة الطابق التاني شقة رقم 
17 شارع عالل الفا�شي - 43333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115957

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 ANA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CASH
غرض الشركة بإيجاز):)وسيط في)

تح3يل األم3ال والخدمات املالية.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 17 ج3هرة الطابق التاني شقة رقم)
شارع عالل الفا�شي)-)43333)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)املغرب سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الرزاق) عبد  محم3دي  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).)
(: الرزاق) عبد  محم3دي  السيد 

1.333)بقيمة)133)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
الرزاق) عبد  محم3دي  السيد 
عن3ا ه)ا))تجزئة ماري3س رقم)3)تاركة)

مراكش)43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الرزاق) عبد  محم3دي  السيد 
عن3ا ه)ا))تجزئة ماري3س رقم)3)تاركة)

مراكش)43333)مراكش املغرب
 تم اإليداع القا 3ني باملحكمة
 التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم
973I

SAMIR FIDUCIAIRE

 TRAVAUX DIVERS SEGHIRI
ABDOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
 TRAVAUX DIVERS SEGHIRI
ABDOU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : 138  
تجزئة الزيت3 ة كلم 6  - 53353 

مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.28781

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (34 في) املؤرخ 
 TRAVAUX DIVERS SEGHIRI
املسؤولية) ذات  شركة  (ABDOU
 13.333 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

  138 درهم وعن3ان مقرها اإلجتماعي)

 53353  -   6 كلم) الزيت3 ة  تجزئة 

مكناس املغرب  تيجة اللقفل النهائي)

للشركة).

و عين:

السيد)ة))عبد العلي))الصغيري و)

عن3ا ه)ا))138))تجزئة الزيت3 ة كلم)6  

)ة)) 53353)مكناس املغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)34)ماي)2321)وفي)138))تجزئة)

مكناس) (53353  -   6 كلم) الزيت3 ة 

املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (32 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)187.

971I

H2MC

AVOCAT GARDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 International Business(

Administration(Center (Ibac

97 ز قة ارار الطابق التالت مرس 

السلطان الدار البيضاء ، 23333، 

casablanca maroc

AVOCAT GARDEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 26 حي 

ميرس سلطان مجمع 3 الطابق 1 - 

23333 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

537331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AVOCAT GARDEN

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

بإدخال) الزراعية  األرا�شي  جميع 

في) س3اء) الصناعية  الزراعة  طرق 

الحق3ل) في  أو  الزراعية  الص3بات 

واستيراد) وتعبئة  إ تاج  (- املكش3فة)

وتصدير وتس3يق في الس3ق الداخلي)

والخارجي لجميع املنتجات الزراعية)

تس3يق) (- الزراعية) األرا�شي  تأجير  (-

استيراد وتصدير) (- النباتات والبذور)

النباتات..

حي) (26 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 -  1 الطابق) (3 ميرس سلطان مجمع)

23333)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: امل3�شي) كريم  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) امل3�شي  كريم  السيد 

 2 شارع  جيب محف3ظ الطابق) (38

زاوية ز قة سيدي ابراهيم) (3 الشقة)

2333)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) امل3�شي  كريم  السيد 

 2 شارع  جيب محف3ظ الطابق) (38

زاوية ز قة سيدي ابراهيم) (3 الشقة)

2333)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)783359.

972I

N2M CONSEIL-SARL

AZ-MASIM CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
AZ-MASIM CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي اصبا ا 

ز قة ازالف رقم 25  - 62333 
الناظ3ر  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
AZ- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MASIM CAR
-كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عن3ان املقر االجتماعي):)حي اصبا ا)
ز قة ازالف رقم)25  - 62333)الناظ3ر))

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 533.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.533 ( (: عزوز) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد انس عزوز):))2.533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد محمد عزوز عن3ا ه)ا))حي)
اوالد لحسن)62333)الناظ3ر املغرب.
عن3ا ه)ا)) عزوز  انس  السيد 
الناظ3ر) (62333 فرحا ة) سمار  دوار 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد محمد عزوز عن3ا ه)ا))حي)

اوالد لحسن)62333)الناظ3ر املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)16)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1312.

973I

THE RIGHT POINT

CONSIG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
ت3سيع نشاط الشركة)

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE

 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CONSIG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها االجتماعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 

3 - 23333 الدار البيضاء املغرب.

ت3سيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.493869

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)17)ماي)2321)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

بناء)أو تعديل شبكات االتصاالت

اقتناء)وتركيب م3اقع االتصاالت

تركيب شبكات الحاس3ب

تركيب شبكات األلياف البصرية

وتس3يق) وتصدير  استيراد 

ومنتجات) الكهربائية  املنتجات 

واالتصاالت) املعل3مات  تكن3ل3جيا 

املصن3عات) أشباه  أو  الخام  وامل3اد 

وامل3اد أو غيرها من األغراض املتعلقة)

بالغرض من الشركة

بشكل) املد ية  الهندسة  أعمال 

عام.

تمثيل أي شركة أجنبية أو وطنية)
لقطاع) مخصصة  ملعدات  مصنعة 
السلكية) واالتصاالت  الشبكات 
األولية) م3ادها  منتج  أو  والالسلكية 

وذلك لتعزيز هدف الشركة
وتأجير احتياجات املجتمع) اقتناء)
من جميع املاركات األجنبية وبراءات)

االختراع
والدراسات) والهندسة  التصميم 
الكهرباء) بشبكات  الخاصة 

واالتصاالت
ال3ساطة واملشاركة في أي شركة)

تمارس أو ال تمارس  فس النشاط
وت3فير) والدعم  املش3رة  (

االستشاريين
مزود األعمال

أعمال األسالك بشكل عام
شراء)بيع النفايات

املعد ية) املخلفات  استعادة 
وااللكترو ية.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 33 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)23581.

974I

ABDESLAM ANTID

ZKH  NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

ZKH  NEGOCE   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي قصر 
السات تنجداد - 52633 الرشيدية 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14727

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2321 ي3 ي3) (32 املؤرخ في)
السيد)ة))) للشركة  جديد  مسير 

زعنيك حميد كمسير وحيد.
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تبعا لقب3ل استقالة املسير.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)285.
975I

omar esijelmassi

DEUTSCH CUISINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

omar esijelmassi
 imm 79 appart 5 hay(nakhil(rte

ain(smen ، 30000، fes(maroc
DEUTSCH CUISINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في ط3ر 
التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 5 
ز قة عثمان بن عفان ملعب الخيل - 

33333 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52333

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (15 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
DEUTSCH CUISINE))مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333
بن) عثمان  ز قة  (5 رقم) اإلجتماعي 
فاس) (33333 (- عفان ملعب الخيل)

املغرب  تيجة ل):)ت3قيف النشاط.
 5 رقم) التصفية ب  مقر  و حدد 
ز قة عثمان بن عفان ملعب الخيل)-)

33333)فاس املغرب.)
و عين:

السيد)ة))عمر))لزرق و عن3ا ه)ا))
6)ز قة ابي شعيب الدكالي اقامة ازور)
بالص الشقة)7 33333)فاس املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2321/2884.
976I

gest(consultants

BRUCIATO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

gest(consultants
15 ز قة القا�شي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 23133، الدار 
البيضاء املغرب

BRUCIATO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 144 ز قة 
محمد اسميحة اقامة ج3هرة محمد 
اسميحة طابق 6 رقم 35  - 23123 

الدار البيضاء املغرب.
تح3يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)أبريل)2321)تم))تح3يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اقامة) اسميحة  محمد  ز قة  (144«
6)رقم) ج3هرة محمد اسميحة طابق)
35  - 23123)الدار البيضاء)املغرب«)
(- النح3ي) النحاس  ز قة  (4-6« إلى)

23333)الدار البيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781654.

977I

omar esijelmassi

DEUTSCH CUISINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

omar esijelmassi
 imm 79 appart 5 hay(nakhil(rte

ain(smen ، 30000، fes(maroc
DEUTSCH CUISINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم 5 

ز قة عثمان بن عفان ملعب الخيل - 
33333 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.52333

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (22 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (DEUTSCH CUISINE
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333
بن) عثمان  ز قة  (5 رقم) اإلجتماعي 
فاس) (33333 (- عفان ملعب الخيل)
النشاط) لت3قيف  املغرب  تيجة 
السجل) من  النهائي  والتشطيب 

التجاري.
و عين:

السيد)ة))عمر))لزرق و عن3ا ه)ا))
6)ز قة ابي شعيب الدكالي إقامة أزور)
بالص الشقة)7 33333)فاس املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 5 رقم) وفي  (2321 ماي) (22 بتاريخ)
ز قة عثمان بن عفان ملعب الخيل)-)

33333)فاس املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2321/2899.
978I

B2M TELECOM

B2M TELECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

B2M TELECOM
145 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،93333 ، 28 الرابع شقة

Maroc
B2M TELECOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 
عمر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 - 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117431

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 B2M (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TELECOM

دراسات) (: بإيجاز) غرض الشركة 

وخدمات االتصاالت.

29)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
 -  26 3)رقم) عمر ابن العاص الطابق)

93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: محمد) زاعزوا  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) محمد  زاعزوا  السيد 

فرنسا)77293)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) محمد  زاعزوا  السيد 

فرنسا)77293)فرنسا فرنسا

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243495.

979I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE EL ANGOUDI IMPORT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب

 STE EL ANGOUDI IMPORT

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعن3ان مقرها االجتماعي رقم 335 

الطابق االول تجزئة الش3يبر 1 

جرسيف - 35133 جرسيف املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1893

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2321 ي3 ي3) (13 املؤرخ في)

»وسيط  قل) من) الشركة  نشاط 

البضائع الدولي
ال3سيط التجاري

» قل) إلى) والتصدير«) االستيراد 

البضائع وطنيا و دوليا لحساب الغير
ال3سيط التجاري

االستيراد والتصدير«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)17)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1133/2321.

983I

aice compta

MIRACLE PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

MIRACLE PRODUCTION  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي الحي 

الحسني البركة مجم3عة 11 الطابق 

3 رقم 135 - 23233 البيضاء  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536921

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MIRACLE PRODUCTION
اإل تاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السمعي البصري والسينمائي.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الطابق) (11 الحسني البركة مجم3عة)
3)رقم)135 - 23233)البيضاء))املغرب)

.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: الجبيع) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيدة فاطمة الجبيع عن3ا ه)ا))
ز قة) عبدالسالم  رشدي  ز قة  (17

اال جليز))23313)البيضاء))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الجبيع عن3ا ه)ا))
ز قة) عبدالسالم  رشدي  ز قة  (17

اال جليز))23313)البيضاء))املغرب)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782636.
981I

مستامنة تيمادير ش.م.م))ش.و

دواجن نوارة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مستامنة تيمادير ش.م.م  ش.و
حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظ3ر، 62333، الناظ3ر 
املغرب

دواجن  3ارة  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار مل3كة  
شارع ال3طني 19 جماعة حا�شي 

بركان الناظ3ر - 62333 الناظ3ر 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)دواجن)

 3ارة).
مزارع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، مغذي دواجن) (، فقاسة) (، دواجن)

منتج بيض.
عن3ان املقر االجتماعي):)دوار مل3كة))
شارع ال3طني)19)جماعة حا�شي بركان)

الناظ3ر)-)62333)الناظ3ر املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: حسنة) عزوز  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 1.333 (: حسنة) عزوز  السيدة  (

بقيمة)133)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيدة عزوز حسنة عن3ا ه)ا))حي)
املطار اقامة بسم هللا عمارة ب رقم)
16)الناظ3ر)62333)الناظ3ر املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة عزوز حسنة عن3ا ه)ا))حي)
املطار اقامة بسم هللا عمارة ب رقم)
16)الناظ3ر)62333)الناظ3ر املغرب)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)13)أبريل)

2321)تحت رقم)1132.

982I

LA VIE FISCALE

BELMOKHTAR IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC

BELMOKHTAR IMMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 33 د1 

تجزئة لعلج طريق ع3ينت السراق - 

63333 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELMOKHTAR IMMO

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال البناء

منعش غقاري.

د1  (33 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- تجزئة لعلج طريق ع3ينت السراق)

63333)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 343 ( (: السيد عالمي عبد الحق)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد عالمي محمد):))333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد عالمي حميد):))333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13658

السيد عالمي عبد الحق عن3ا ه)ا))
ع3ينت) طريق  لعلج  تجزئة  د1) (33

السراق)63333)وجدة املغرب.
السيد عالمي محمد عن3ا ه)ا))33 
د1)تجزئة لعلج طريق ع3ينت السراق)

63333)وجدة املغرب.
السيد عالمي حميد عن3ا ه)ا))33 
د1)تجزئة لعلج طريق ع3ينت السراق)

63333)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد عالمي عبد الحق عن3ا ه)ا))
ع3ينت) طريق  لعلج  تجزئة  د1) (33

السراق)63333)وجدة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)2215.
983I

ازويتي ابراهيم))شخص ذاتي)

ANAMINَ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل الشكل القا 3ني للشركة

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي)
5، عمارة أسك3ر، شارع طارق بن 
زياد ، 14333، س3ق أربعاء الغرب 

املغرب
ANAMIN شركة ذات املسؤولية  َ

املحدودة
و عن3ان مقرها االجتماعي دوار اوالد 

عبد هللا، سيدي ب3بكر الحاج - 
14333 س3ق أربعاء الغرب .

تح3يل الشكل القا 3ني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25111
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
2321)تم تح3يل) 15)ي3 ي3) املؤرخ في)
الشكل القا 3ني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

ال3حيد«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
الغرب)) االربعاء) بس3ق  االبتدائية 
رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (17 بتاريخ)

.153/2321
984I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE ICHRAK PVC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE ICHRAK PVC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي املسدورة 
السفلى عين عائشة تيسة تاو ات - 

34333 تاو ات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1873
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ICHRAK PVC SARL
-صناعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

اال ابيب
-االستيراد و التصدير.

عن3ان املقر االجتماعي):)املسدورة)
(- السفلى عين عائشة تيسة تاو ات)

34333)تاو ات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عزيز اعميلة):))833)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد عربية محمد):))233)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد عزيز اعميلة عن3ا ه)ا))دوار)
 34333 تاو ات) مزراوة  طاهر  اوالد 

تاو ات املغرب.

عن3ا ه)ا)) محمد  عربية  السيد 

 34333 تاو ات) املركز  عائشة  عين 

تاو ات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) محمد  عربية  السيد 

 34333 تاو ات) املركز  عائشة  عين 

تاو ات املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بتاو ات)

2321)تحت رقم)333.

985I

MOORE CASABLANCA

 ط ر ي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE(D’AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

 ط ر ي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

املحل 9 بل3ك ف4 الطابق السفلي 

طريق إيم3زار فاس - 33393 فاس 

املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.537335

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)24)فبراير)2323)تم))تح3يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

ف4  بل3ك  (9 املحل) السالم  »حي 

الطابق السفلي طريق إيم3زار فاس)

- 33393)فاس املغرب«)إلى)»5)طريق)

الطابق) (،4 رقم) شقة  زيان،) اوالد 

دائرة سيدي) ( األّول حي ال ف3نسيير)

بلي3ط الدار البيضاء)-)23333)الدار)

البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)783363.

986I

كبادكاف

CASA STIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

كبادكاف

49 شارع الجيش امللكي 
الطابق4رقم13 ، 62333، الناض3ر 

املغرب

CASA STIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي 

بني ب3غمارين احدادان الناض3ر 

الناض3ر 62333 الناض3ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 CASA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.STIC

غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير و ت3زيع االفرشة و املنت3جات)

الجلدية و االصطناعية.

حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

الناض3ر) احدادان  ب3غمارين  بني 

الناض3ر)62333)الناض3ر املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اسباع  3ر الدين):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):



13659 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

السيد اسباع  3ر الدين عن3ا ه)ا))

دوار اغزازا بني شيكر الناض3ر)62332 

الناض3ر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد اسباع  3ر الدين عن3ا ه)ا))

دوار اغزازا بني شيكر الناض3ر)62332 

الناض3ر املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)16)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1315.

987I

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

 TALBI ABDELLAH ET
FRERES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

 RUE(MY(ISMAIL(N° 66

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

 TALBI ABDELLAH ET FRERES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : ز قة 

س3ق الحب3ب رقم 144 وادي زم - 

25333 وادي زم املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.177

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 ي3 ي3) (17 املؤرخ في)

 TALBI ABDELLAH ET FRERES

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي ز قة س3ق الحب3ب)
رقم)144)وادي زم)-)25333)وادي زم)

املغرب  تيجة لعدم وص3ل الشركة)

لهدفها.

و عين:

و) طالبي  ( هللا) عبد  السيد)ة))

عن3ا ه)ا))طريق ابي الجعد))وادي زم)

25333)وادي زم املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)17)ي3 ي3)2321)وفي ز قة س3ق)

الحب3ب رقم)144)وادي زم)-)25333 

وادي زم املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب3ادي زم))بتاريخ)16)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)81/2321.

988I

fidmbk

ALIMIRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

fidmbk

مشرع بلقصيري ، 16153، مشرع 

بلقصيري املغرب

ALIMIRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار 

بعابشة العكلة  الن3يرات 16153 

مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALIMIRA

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فالحية

 قل املستخدمين.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 16153 الن3يرات) ( العكلة) بعابشة 

مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 93.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (933 ( (: السيد كميرة علي)
بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

دوار) السيد كميرة علي عن3ا ه)ا))
 16153 الن3يرات) العكلة  بعابشة 

مشرع بلقصيري املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
دوار) السيد كميرة علي عن3ا ه)ا))
 16153 الن3يرات) العكلة  بعابشة 

مشرع بلقصيري املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

15)ي3 ي3)2321)تحت رقم)-.
989I

THE ADVISORY HOUSE

 DIGITAL PLANNING
GLOBAL SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

THE ADVISORY HOUSE
 AVENUE LALLA YACOUT ,61
 MUSTAPHA(MAANI 2ème

 Etage ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 DIGITAL PLANNING GLOBAL
SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : سيدي 
 ،B114 ،معروف بيز يس سا تر
كازا يرش3ر بارك 1133، شارع 
القدس 23273 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.355425

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2319 ماي) (33 في) املؤرخ 
 DIGITAL PLANNING GLOBAL
SOLUTIONS)شركة ذات املسؤولية)

 133.333 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان  درهم 

سا تر،) بيز يس  معروف  سيدي 

(،1133 بارك) كازا يرش3ر  (،B114

الدار البيضاء) (23273 شارع القدس)

حل) إلنهاء) املغربية  تيجة  اململكة 

الشركة.

و عين:

هار و عن3ا ه)ا)) ( فدوى) السيد)ة))

حي الرحمة ز قة)17رقم)326 23313 

املغربية) اململكة  البيضاء) الدار 

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

سيدي) وفي  (2319 ماي) (33 بتاريخ)

(،B114 سا تر،) بيز يس  معروف 

شارع) (،1133 بارك) كازا يرش3ر 

البيضاء) الدار  (23273 القدس)

اململكة املغربية.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2319)تحت رقم)733514.

993I

درعة ارشادات ش.م.م

HYTRAMINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس صندوق بريد 

13 تص3معت شارع محمد الخامس 

صندوق بريد 13 تص3معت، 

45333، ورزازات املغرب

HYTRAMINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مركز أكدز 

- 45933 زاك3رة املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1539

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 أبريل) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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ايت) محمد  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (65 ب3عراب)

السيد) ( لفائدة) حصة  (525 أصل)

أبريل) (22 ب3عراب بتاريخ) ( محلة) )ة))

.2321

ايت) محمد  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (92 ب3عراب)

السيد) ( لفائدة) حصة  (525 أصل)

أبريل) (22 لحسن ب3عراب بتاريخ) )ة))

.2321

ايت) محمد  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (92 ب3عراب)

السيد) ( لفائدة) حصة  (525 أصل)

أبريل) (22 ادريس ب3عراب بتاريخ) )ة))

.2321

ايت) محمد  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (46 ب3عراب)

السيد) ( لفائدة) حصة  (525 أصل)

أبريل) (22 صفية ب3عراب بتاريخ) )ة))

.2321

ايت) محمد  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (46 ب3عراب)

السيد) ( لفائدة) حصة  (525 أصل)

أبريل) (22 جميلة ب3عراب بتاريخ) )ة))

.2321

ايت) محمد  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (46 ب3عراب)

)ة)) السيد) ( 525)حصة لفائدة) أصل)

أبريل) (22 بتاريخ) ب3عراب  خديجة 

.2321

ايت) محمد  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (46 ب3عراب)

)ة)) السيد) ( 525)حصة لفائدة) أصل)

يجة ب3عراب بتاريخ)22)أبريل)2321.

ايت) محمد  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (46 ب3عراب)

السيد) ( لفائدة) حصة  (525 أصل)
أبريل) (22 رشيدة ب3عراب بتاريخ) )ة))

.2321

ايت) محمد  )ة)) السيد) تف3يت 

من) اجتماعية  حصة  (46 ب3عراب)

)ة)) السيد) ( 525)حصة لفائدة) أصل)

ت3دة ب3عراب بتاريخ)22)أبريل)2321.

تحيين القا 3ن األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( االبتدائية بزاك3رة)

2321)تحت رقم)241.

991I

DARIFTECH

ضريفتك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DARIFTECH

 46KISSARIA KOUTLALI ROUTE

 TAIRET(OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

ضريفتك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 46 قسارية 

 OUJDA الك3اللي شارع طايرت وجدة

63333 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37429

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ضريفتك.

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير.

 46 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

قسارية الك3اللي شارع طايرت وجدة)

OUJDA 63333)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة ماجدة ضريف عن3ا ه)ا))
وجدة) ( (63333 وجدة) حي السمارة1)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة ماجدة ضريف عن3ا ه)ا))
وجدة) ( (63333 وجدة) حي السمارة1)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)1996.

992I

LA VIE FISCALE

BATANCHE
إعالن متعدد القرارات

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
BATANCHE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: حي 

الحسني تجزئة لعلج ز قة ا 43 رقم 
55 - 63333 وجدة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.24423

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 أبريل) (12 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 2533 ب3ستة) رشيد  السيد  تف3يت 
للسيد) الشركة  راسمال  من  حصة 

هداج الحسين
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) ب3ستة  رشيد  السيد  استقالة 
وتنصيب) للشركة  كمسير  منصبه 
وحيد) مسير  الحسين  هداج  السيد 

للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القا 3ني  الشكل  تغيير 
الى) شركة دات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات)

الشريك ال3حيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:))

الشكل القا 3ني للشركة

بند رقم)6):)الذي ينص على مايلي:)

حصص الشركة

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

مايلي:)تسيير الشركة

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (33 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)1642.

993I

SARL

ATLAS OLIVE OILS SARL
إعالن متعدد القرارات

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

ATLAS OLIVE OILS SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: مبروكة 

كلم 2 طريق فقيه بن صالح مدينة 

البروج عمالة سطات - -  سطات 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2361

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2321 أبريل) (33 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

إ تاج) إضافة انشطة جديدة  مايلي:)

تعليب،) و  الحفظ  (، الزيت3ن) زيت 

استيراد) م3اد التجميل،) بيع و شراء)

وتصدير جميع املنتجات)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تصحيح عن3ان مقر الشركة ليصبح)

2)طريق فقيه بن صالح) مبروكة كلم)

مدينة البروج عمالة سطات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
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على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

إ تاج) إضافة انشطة جديدة  مايلي:)
تعليب،) و  الحفظ  (، الزيت3ن) زيت 

استيراد) م3اد التجميل،) بيع و شراء)

وتصدير جميع املنتجات)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تصحيح عن3ان مقر الشركة ليصبح)

2)طريق فقيه بن صالح) مبروكة كلم)

مدينة البروج عمالة سطات

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2321)تحت رقم)33721.

994I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

BRADARE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 NEW COMPTA SOLUTIONS

SARL AU

 73ROUTE DE TETOUAN

 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 53  ETG 4 N ° 8 ، 90000،

TANGER MAROC

BRADARE TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اريماس 1 شارع 92 رقم 25 طنجة 

البالية طنجة - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

96741

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2319 مارس) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRADARE TRANS
:) قل) بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع محليا و دوليا.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
طنجة) (25 رقم) (92 شارع) (1 اريماس)
طنجة) (93333 (- طنجة) البالية 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: الحساني) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)1.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد رشيد الحساني عن3ا ه)ا))
 6 نسيم) عمارة  دي3ديث  مجمع  (6
طنجة) (93333  16 رقم) (2 الطابق)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) الحساني  عزيز  السيد 
دوار القصر الصغير جماعة القصر)
93333)طنجة) املجاز الفحص ا جرة)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (38 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2319)تحت رقم)222753.
995I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أزيد.سطوك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

93333، طنجة املغرب
أزيد.سط3ك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي طريق 

تط3ان كلم 7 محطة إفريقيا عين 
مشالوة  - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
أزيد. (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سط3ك.
ت3زيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية.
طريق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
عين) إفريقيا  محطة  (7 كلم) تط3ان 

مشالوة))-)93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: العمراني) اللطيف  عبد  السيد 
166)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
 533 ( (: بنعليل3) اكرام  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 166 ( (: ( السيد رض3ان الح3زي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 168 ( (: السيد الشريف الزرغيلي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
العمراني) اللطيف  عبد  السيد 
حي الرهراه ح3مة الزريبة)) عن3ا ه)ا))

93333)طنجة املغرب.
عن3ا ه)ا)) بنعليل3  اكرام  السيدة 
ز قة لعدير)1،)تجزئة النهضة)1،)رقم)

252،)وزان)))16233)وزان املغرب.
السيد رض3ان الح3زي))عن3ا ه)ا))
 28 ز قة) السط3ع  قطاع  مسنا ة 

93333)طنجة املغرب.
الزرغيلي) الشريف  السيد 
 35 حي أرض الدولة ز قة) عن3ا ه)ا))

رقم)33 93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد رض3ان الح3زي))عن3ا ه)ا))

 28 ز قة) السط3ع  قطاع  مسنا ة 

93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (17 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243672.

996I

مكتب م3�شى رشيد

 BEST GLOBAL

 CONTRUCTION TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

مكتب م3�شى رشيد

عمارة 1 شقة 11 ز قة الص3يرة 

شارع محمد الخامس م ج ، 53333، 

مكناس املغرب

 BEST GLOBAL CONTRUCTION

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم 

29 تجزئة الفتح 1 ت3الل  - 53333 

مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.31713

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

2319)تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)

 BEST GLOBAL CONTRUCTION

ذات) شركة  (TRAVAUX DIVERS

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 13.333 رأسمالها) مبلغ  ال3حيد 

درهم وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم)

 53333 (- ( ت3الل) (1 تجزئة الفتح) (29

عن) اللعجز  املغرب  تيجة  مكناس 

االستمرارية.

و عين:

السيد)ة))ج3اد))تاللي و عن3ا ه)ا))
رقم)29)تجزئة الفتح)1)ت3الل))53333 

مكناس املغرب كمصفي))ة))للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
رقم) وفي  (2319 دجنبر) (31 بتاريخ)
 53333 (- ( ت3الل) (1 تجزئة الفتح) (29

مكناس املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2321)تحت رقم)233.
997I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE ELEKTRIZITAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة  3ميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35333، 
تازة املغرب

STE ELEKTRIZITAT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي االمل  
مطماطة  تازة - 35333 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELEKTRIZITAT
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 INSTALATION ELECRIQUE ET

TECHNIQUE
NEGOCIANT

 TRAVAUX DIVERS OU
  CONSTRUCTIONS

عن3ان املقر االجتماعي):)حي االمل))
مطماطة))تازة)-)35333)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: العسري) يسين  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) العسري  يسين  السيد 

35333)تازة) حي االمل))مطماطة تازة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) العسري  يسين  السيد 

تازة) (35333 حي االمل مطماطة تازة)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)323.

998I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

أبلز إيموبيليي  ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE DE MAITRE SANAA

GUENNOUN

235 شارع يعق3ب املنص3ر إقامة 

األ فال عمارة ب1 الطابق الرابع  

 BD YACOUB الدارالبيضاء -

 EL(MANSOUR(N° 235

 RESIDENCE AL ANFALE IMM

 ،B1 CASABLANCA، 20000

الدارالبيضاء املغرب

أبلز إيم3بيليي  ش م م  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 

الزرقط3ني الطابق 9 رقم 92  - 

23333 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

537183

بمقت�شى))عقد م3ثق مؤرخ في)34 
ي3 ي3)2321)تم إعداد القا 3ن)

األسا�شي لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

أبلز) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

إيم3بيليي))ش م م).

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

 265 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
شارع الزرقط3ني الطابق)9)رقم)92  - 

23333)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

333.333.333)درهم،)مقسم كالتالي:

(: عليد) عبدال3احد  السيد 

1533333)بقيمة)133)درهم.

(: البزي3ي) عبداألحد  السيد 

1533333)بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد عبدال3احد عليد عن3ا ه)ا))
 64 رقم) (133 تجزئة ال3ئام ز قة) (62

 23243 طابق)2)االلقة الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.
البزي3ي) عبداألحد  السيد 
القدميري) عبدالحق  ممر  عن3ا ه)ا))

4)املعاريف) تجزئة شا تيمار فيال رقم)

الدارالبيضاء) (23373 الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد عبدال3احد عليد عن3ا ه)ا))
 64 رقم) (133 تجزئة ال3ئام ز قة) (62

 23243 طابق)2)االلقة الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب
البزي3ي) عبداألحد  السيد 
القدميري) عبدالحق  ممر  عن3ا ه)ا))

4)املعاريف) تجزئة شا تيمار فيال رقم)

الدارالبيضاء) (23373 الدارالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782968.
999I

N2M CONSEIL-SARL

AIT HADDOU TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
ت3سيع نشاط الشركة)

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 AIT HADDOU TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها االجتماعي حي 
ضرض3رة رقم 31 سل3ان - 62333 

الناظ3ر املغرب.
ت3سيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21679

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 ي3 ي3) (13 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
-بيع قطع الغيار.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)16)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1314.
1333I

EURODEFI

EHMC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
EHMC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة سمية 
إقامة شهرزاد3 الطابق 5 رقم 22 

النخيل - 2333 الدار البيضاء 



13663 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.431631

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ي3 ي3) (17 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
EHMC))مبلغ رأسمالها)13.333)درهم)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة سمية)
 22 رقم) (5 الطابق) شهرزاد3) إقامة 
النخيل)-)2333)الدار البيضاء)املغرب)

 تيجة ل):)خسارة عامل مهم.
ز قة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سمية إقامة شهرزاد3)الطابق)5)رقم)
 PORTUGAL 23363 النخيل) (22

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

 MOREL  VINCENT السيد)ة))
الدار) (FRANCE 2333 عن3ا ه)ا)) و 
البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخ3لة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العق3د و ال3ثائق املتعلقة بالتصفية)

:)محضر حل شركة
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782585.
1331I

 COMPAGNIE AFRICAINE DES PARKINGS«

» C.A.P

 COMPAGNIE AFRICAINE«
DES PARKINGS « C.A.P

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

 COMPAGNIE AFRICAINE DES«
PARKINGS » C.A.P

تجزئة ز ك 2 رقم 46 و47 الطابق 
الثاني الحي الصناعي عين عتيق 

Temara MAROC ،12333 ، تمارة
 COMPAGNIE AFRICAINE DES«
PARKINGS » C.A.P شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة ز ك 

2 رقم 46 و47 الطابق الثاني الحي 

الصناعي عين عتيق تمارة - 12333 

تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

133437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 COMPAGNIE AFRICAINE DES«

.PARKINGS » C.A.P

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

م3اقف) تسيير،تهييئ،وإستغالل 

خدمة) وتسيير  السيارات.إدارة 

.إنشاء) العامة) الطرق  على  امل3اقف 

السيارات) حراسة  مناطق  وإدارة 

ومساحات التخزين..

تجزئة ز) (: عن3ان املقر االجتماعي)

ك)2)رقم)46)و47)الطابق الثاني الحي)

 12333 (- الصناعي عين عتيق تمارة)

تمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حلمي  بيل):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) حلمي  بيل  السيد 

 23 رقم) أوه  بل3ك  ج3هرة  شاطئ 

الصخيرات) (12353 الصخيرات)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) حلمي  بيل  السيد 

 23 رقم) أوه  بل3ك  ج3هرة  شاطئ 

الصخيرات) (12353 الصخيرات)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (17 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)5962.

1332I

efg(expert

 SANITAIRE AL BOUGHAZ

NORD
إعالن متعدد القرارات

efg(expert

  Av(lalla(Yacout  5eme, Appt 39

D ، 20000، casablanca(maroc

 SANITAIRE AL BOUGHAZ

NORD »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 99 شارع 

م3الي ي3سف  - 93333 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.133735

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2321 يناير) (13 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

مجم3عه) ما  تف3يت  قب3ل  مايلي:)

درهم التي) (133 275)حصة من فئة)

كا ت في ح3زة السيد السعيدي كريم)

ب253)حصة والسيد املدادني ياسين)

محمد) السيد  لفائدة  حصة  ب25)

مجم3عه) ما  وتف3يت  السعيدي3 

درهم التي) (133 275)حصة من فئة)

كا ت في ح3زة السيد الصابري مراد)

ب153)حصة والسيد املدادني ياسين)

125)حصة لفائدة السيد محمد) ب)

السعيدي

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املسيرين) السيدين  استقالة  قب3ل 
ياسين) املدادني  و  مراد  الصابري 
وتسيمية السيدين محمد السعيدي)
كمسيرين) السعيدي  محمد  و 

جديدين للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  6و7:) رقم) بند 
مجم3عه) ما  تف3يت  قب3ل  مايلي:)
درهم التي) (133 275)حصة من فئة)
كا ت في ح3زة السيد السعيدي كريم)
ب253)حصة والسيد املدادني ياسين)
محمد) السيد  لفائدة  حصة  ب25)
مجم3عه) ما  وتف3يت  السعيدي3 
درهم التي) (133 275)حصة من فئة)
كا ت في ح3زة السيد الصابري مراد)
ب153)حصة والسيد املدادني ياسين)
125)حصة لفائدة السيد محمد) ب)

السعيدي
بند رقم)14:)الذي ينص على مايلي:)
املسيرين) السيدين  استقالة  قب3ل 
ياسين) املدادني  و  مراد  الصابري 
وتسيمية السيدين محمد السعيدي)
و محمد السعيدي كمسيرين جديدين)

للشركة مع ت3قيعهما املشترك
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243589.

1333I

sofoget

MEHDIYA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
MEHDIYA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
ز قة قرطبة و جميل صدقي الزهاوي 

إقامة بشرى رقم 5 - 14333 
القنيطرة املغرب.



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13664

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33839

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2321 فبراير) (17 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (5.333.333«

 5.533.333« إلى) درهم«) (533.333«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع دي3ن الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)15)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)83197.

1334I

EURODEFI

VISERCIE ET CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تغيير تسمية الشركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

VISERCIE ET CONSEIL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها االجتماعي 119 شارع 

عبد امل3من الطابق الثالت رقم 23 - 

23363 الدار البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

451193

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى  (

تغيير) تم  (2321 ماي) (36 في) املؤرخ 

 VISERCIE« من) الشركة  تسمية 

 SUPDEV« إلى) (»ET CONSEIL

. »CONSEIL

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782582.

1335I

sofoget

MEHDIYA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
MEHDIYA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
ز قة قرطبة و جميل صدقي الزهاوي 

إقامة بشرى رقم 5   14333 
القنيطرة املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33839
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2321 فبراير) (17 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 
من) أي  درهم«) (4.533.333« قدره)
»5.533.333)درهم«)إلى)»1.333.333 
عدد)) تخفيض  (: طريق) عن  درهم«)

األسهم.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)15)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)83197.
1336I

EURODEFI

SIRHAP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
SIRHAP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة سمية 
إقامة شهرزاد3 الطابق 5 رقم 22 
النخيل - 23363 الدار البيضاء 

املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.353911

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت) (2321 ماي) (36 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 VITOR )ة)) السيد) تف3يت 

 MANUEL BAPTISTA

RODRIGUES 133)حصة اجتماعية)

)السيد) 133)حصة لفائدة) من أصل)

 STE SCP HOLDING VLALA )ة))

بتاريخ)36)ماي)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782583.

1337I

sofoget

MEHDIYA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

MEHDIYA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
ز قة قرطبة و جميل صدقي الزهاوي 

إقامة بشرى رقم 5   14333 

القنيطرة املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33839

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)17)فبراير)2321)تم))تح3يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»القنيطرة ز قة قرطبة و جميل صدقي)

الزهاوي إقامة بشرى رقم)5   14333 

»القنيطرة) إلى) املغرب«) القنيطرة 

شارع ابن تاشفين و ز قة) (1 الصفاء)

اليرم3ك)))14333)القنيطرة))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)15)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)83197.

1338I

EURODEFI

CLS TEXTIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

CLS TEXTIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : ز قة 

سمية إقامة شهرزاد3 الطابق 5 رقم 

22 النخيل - 23363 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.269751

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 39)مارس) املؤرخ في)

شركة ذات املسؤولية) (CLS TEXTIL

 23.333 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

درهم وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة)

سمية إقامة شهرزاد3)الطابق)5)رقم)

الدار البيضاء) (23363 (- النخيل) (22

املغرب  تيجة ملحضر التصفية.

و عين:

  MARTINS DIAS السيد)ة))

و) (MARIA DA CONCEICAO

عن3ا ه)ا))PORTUGAL 23333)الدار)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

ز قة) وفي  (2321 أبريل) (33 بتاريخ)

سمية إقامة شهرزاد3)الطابق)5)رقم)

الدار البيضاء) (23363 (- النخيل) (22

املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782584.

1339I
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AITOUNA MOHAMED

الخليل بناء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

AITOUNA MOHAMED

 RUE(ANTAKI(N29 ، 90000،

TANGER MAROC

الخليل بناء شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 194 
أفيني3 برينس هيرتيير الطابق األول 

الشقة رقم 1 - طنجة - 93333 

طنجة اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

95145

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2319 يناير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)الخليل)

بناء.

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املتن3عة.

 194 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
األول) الطابق  هيرتيير  برينس  أفيني3 

 93333 (- طنجة) (- (1 رقم) الشقة 

طنجة اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)133)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1333 (: خالد) الن3ر  عبد  السيد 

بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد عبد الن3ر خالد عن3ا ه)ا))
دوار آيت يحيى رأس إيجري جهج3ح)
اململكة) أق3ري  (51353 أق3ري)

املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد عبد الن3ر خالد عن3ا ه)ا))
دوار آيت يحيى رأس إيجري جهج3ح)
اململكة) أق3ري  (51353 أق3ري)

املغربية
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
فبراير) (38 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2319)تحت رقم)221234.

1313I

SOCAGECOM SARL

STE HIBA FERCIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCAGECOM SARL
24 ز قة الشيخ شعيب الدكالي درب 
الجامع قرب مسجد العتيق 24 ز قة 
الشيخ شعيب الدكالي درب الجامع 

قرب مسجد العتيق، 25333، 
خريبكة املغرب

STE HIBA FERCIM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 443 

حي ياسمينة -2 خريبكة - 25333 
خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1877
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (23 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
)مبلغ رأسمالها) (STE HIBA FERCIM
مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333
 2- ياسمينة) حي  (443 اإلجتماعي)
املغرب) خريبكة  (25333 (- خريبكة)

 تيجة ل):)اغالق الشركة.
 443 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 25333 (- خريبكة) (2- ياسمينة) حي 

خريبكة املغرب.)

و عين:
و) التسليم  ( خالد) السيد)ة))
 2 ياسمينة) حي  (443 عن3ا ه)ا))
25333)خريبكة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
16)ي3 ي3) االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)

2321)تحت رقم)333.

1311I

SOCAGECOM SARL

STE HIBA FERCIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCAGECOM SARL
24 ز قة الشيخ شعيب الدكالي درب 
الجامع قرب مسجد العتيق 24 ز قة 
الشيخ شعيب الدكالي درب الجامع 

قرب مسجد العتيق، 25333، 
خريبكة املغرب

STE HIBA FERCIM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : 443 
حي ياسمينة 2 - 25333 خريبكة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1877

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (23 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (STE HIBA FERCIM
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333
 2 ياسمينة) حي  (443 اإلجتماعي)
املغرب  تيجة) خريبكة  (25333  -

الغالق الشركة.
و عين:

و) التسليم  ( خالد) السيد)ة))
 2 ياسمينة) حي  (443 عن3ا ه)ا))
25333)خريبكة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

حي) (443 وفي) (2321 ماي) (23 بتاريخ)

ياسمينة)2 - 25333)خريبكة املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

16)ي3 ي3) االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)

2321)تحت رقم)332.

1312I

CAFIGEC

AUDIOPHONICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

AUDIOPHONICS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 217 شارع 

براهيم روداني اقامة الفتخ الطابق 1  

- 23133 الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.446331

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في)34)ي3 ي3)2321)تقرر إنشاء)

فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)

الكائن بالعن3ان)55)ز قة زلقة الشقة)

2)الطابق)1)أكدال))-)23133)الرباط)

املغرب و املسير من طرف السيد)ة))

رياض))بهيجة).

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782883.

1313I
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ETAL CONSEIL

TECH HAVEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETAL CONSEIL
حي النهضة رقم 286 الطابق التاني 
سيدي عالل البحراوي ، 11333، 

سال املغرب
TECH HAVEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�شي العمارة ف 3. اقامة 
الط3اهري 12 ب3تيك 1 سال الجديدة 

- 11133 سال الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33925
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (34
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 TECH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HAVEN
غرض الشركة بإيجاز):)-االستيراد)

و التصدير
-)االشهار
-)التجارة.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
اقامة) (.3 ف) العمارة  االر�شي 
الط3اهري)12)ب3تيك)1)سال الجديدة)

- 11133)سال الجديدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: عثمان) اشرف  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد اي3ب عثمان):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) عثمان  اشرف  السيد 
مكرر حي االمل) (8 ز قة السالم رقم)

القرية سال)11133)سال املغرب.

عن3ا ه)ا)) عثمان  اي3ب  السيد 
مكرر حي االمل) (8 ز قة السالم رقم)

القرية سال)11133)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) عثمان  اشرف  السيد 
مكرر حي االمل) (8 ز قة السالم رقم)

القرية سال)11133)سال املغرب

عن3ا ه)ا)) عثمان  اي3ب  السيد 
مكرر حي االمل) (8 ز قة السالم رقم)

القرية سال)11133)سال املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2321)تحت رقم)663.

1314I

SOFT ALTERNATIVE SARL

COMEGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

COMEGA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية املجد تجزئة 851 

صندوق البريد رقم 1113 - 93363 

طنجة املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6361

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تح3يل)) ( تم) (2318 ماي) (38 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

تجزئة) املجد  الصناعية  »املنطقة 

 -  1113 رقم) البريد  صندوق  (851

»املنطقة) إلى) 93363)طنجة املغرب«)

 -  43 أزيت) (2 الطريق) الصناعية 

93363)طنجة)))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)238597.

1315I

FIDUCIAIRE BAMMOU

SAHRAOUI PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

SAHRAOUI PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

ابي زرعا 39 و شارع م3الي عبد 

العزيز 86 مكرر م3الي عبد الرحمان 

اقامة ا مكتب 7 - 14333 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61329

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHRAOUI PRO

غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

االعمال املختلفة و البناء

االستشارات اإلدارية

تاجر استيراد.

26)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
عبد) م3الي  شارع  و  (39 زرعا) ابي 
العزيز)86)مكرر م3الي عبد الرحمان)
القنيطرة) (14333 -  7 اقامة ا مكتب)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الدكالي) الصحراوي  طاها  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
الدكالي) الصحراوي  طاها  السيد 
ز قة عمر ابن العاص) (48 عن3ا ه)ا))

الشقة)6 14333)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الدكالي) الصحراوي  طاها  السيد 
ز قة عمر ابن العاص) (48 عن3ا ه)ا))

الشقة)6 14333)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)14)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)83186.

1316I

SOFT ALTERNATIVE SARL

COMEGA
إعالن متعدد القرارات

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

COMEGA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية الطريق 2 أزيت 43 - 

93363 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6361

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 يناير) (13 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
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قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ال3حيد) املسير  تسيير  مدة  تجديد 
كارل3س) ليت3ريا  إيالرامندي  السيد 

لفترة غير محدودة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
املسير) تسيير  مدة  تجديد  مايلي:)
ليت3ريا) إيالرامندي  السيد  ال3حيد 

كارل3س لفترة غير محدودة)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)238743 .
1317I

global(compta(et(conseils

ZS CALL CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

global(compta(et(conseils
13,شارع ابن ت3مرت الطابق الثاني ، 

93333، طنجة املغرب
ZS CALL CENTER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 
كار 3ت الطابق الخامس مكتب رقم 

2 - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117541

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 ZS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CALL CENTER
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واستقبال) الحالة  وإدارة  الخدمات 

العمالء) وخدمة  املكاملات  وإصدار 
والتنقيب.

مركز اتصال.
تصدير البيا ات.

23)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
كار 3ت الطابق الخامس مكتب رقم)

2 - 93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)933)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد مهدي غالب):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
 18 السيد مهدي غالب عن3ا ه)ا))
رواني) (42333 شارع دا ييل كازا 3فا)

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
 18 السيد مهدي غالب عن3ا ه)ا))
رواني) (42333 شارع دا ييل كازا 3فا)

فرنسا
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5652.

1318I

global(compta(et(conseils

 AU PETIT PARADIS
D'ENFANT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

global(compta(et(conseils
13,شارع ابن ت3مرت الطابق الثاني ، 

93333، طنجة املغرب
Au Petit Paradis D’enfant  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13,شارع 
ابن ت3مرت الطابق الثاني - 93333 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 Au (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Petit Paradis D’enfant

غرض الشركة بإيجاز):)•)الحضا ة)

والرعاية النهارية).

13,شارع) (: عن3ان املقر االجتماعي)

 93333 (- ابن ت3مرت الطابق الثاني)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة هاجر ايرير):))833)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد  3ر الدين احيطاف):))233 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ايرير  هاجر  السيدة 

مركب كاليريس بل3ك)2)طابق)3)شقة)

د)93153)مرتيل املغرب.

احيطاف) الدين  السيد  3ر 

رقم) حجاج  محمد  شارع  عن3ا ه)ا))

22)ط)35)اقامة االدري�شي)19 93333 

تط3ان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ايرير  هاجر  السيدة 

مركب كاليريس بل3ك)2)طابق)3)شقة)

د)93153)مرتيل املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (33 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5218.

1319I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

SOMIBAD SARL AU  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عمارة  3ميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35333، 

تازة املغرب

  SOMIBAD SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االفاق مطما طة  تازة - 35333 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOMIBAD SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء/)الهندسة املد ية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

تازة) (35333 (- تازة) ( االفاق مطما طة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: لبيض) حميد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13668

السيد حميد لبيض عن3ا ه)ا))حي)
تازة) (35333 ( عالل الفا�شي مطماطة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد حميد لبيض عن3ا ه)ا))حي)
تازة) (35333 عالل الفا�شي مطماطة)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)319.

1323I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

MASALCOM BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،
60000، OUJDA(MAROC

MASALCOM BTP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : حي 
القدس ز قة  ابلس 5 رقم 41 - 

63333 وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.24833

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 ماي) (17 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (MASALCOM BTP
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 133.333 رأسمالها) مبلغ  ال3حيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعن3ان  درهم 
 -  41 رقم) (5 حي القدس ز قة  ابلس)
لعجز) املغرب  تيجة  وجدة  (63333

مالي.
و عين:

و) ب3شنت3ف  ( وئام) السيد)ة))
ز قة  ابلس) القدس  حي  عن3ا ه)ا))
املغرب) وجدة  (63333  41 رقم) (5

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)17)ماي)2321)وفي حي القدس)
ز قة  ابلس)5)رقم)41 - 63333)وجدة)

املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)1937.

1321I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

STE HUDSON TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 
 avenue سيطا س3ق السبت

 hassan 2 n°81 cité(suta(souk
sebt، 23550، س3ق السبت املغرب
STE HUDSON TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي كلم 5 

طريق دار ولد زيدوح اوالد ايل3ل  - 
23553 س3ق السبت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1249
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 ي3 ي3) (32 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE HUDSON ال3حيد) الشريك 
TRAVAUX))مبلغ رأسمالها)163.333 
درهم وعن3ان مقرها اإلجتماعي كلم)
5)طريق دار ولد زيدوح اوالد ايل3ل))-)
23553)س3ق السبت املغرب  تيجة)

ل):)العجز عن تحقيق الهدف.
 5 كلم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- ( ايل3ل) طريق دار ولد زيدوح اوالد 

23553)س3ق السبت املغرب.)
و عين:

و) حداوي  ( محمد) السيد)ة))
عن3ا ه)ا))اوالد ايل3ل اوالد غا م اوالد)
س3ق السبت املغرب) (23553  اصر)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (15 بتاريخ)

.171/2321

1322I

accountirabia

الفالح سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

accountirabia

درب ب3شنت3ف ز قة 25 رقم 131، 

درب السلطان الفداء ، 233333، 

الدارالبيضاء املغرب

الفالح سيرفيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 1133 

تجزئة الفالح الطابق االر�شي بل3ك 

15 عالية - 23133 املحمدية 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6539

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل) (2321 33)مارس) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

سيرفيس)) الفالح  ال3حيد  الشريك 

مبلغ رأسمالها)43.333)درهم وعن3ان)

مقرها اإلجتماعي)1133)تجزئة الفالح)

(- عالية) (15 بل3ك) االر�شي  الطابق 

املغرب  تيجة) املحمدية  (23133

االقتصادية) للظرفية  :) تيجة  ل)

التي) صع3بات  و  املزرية  و  املتازمة 

تعيشها الشركة اصبح من املستحيل)

االستمرار في مزاولة النشاط.

 1133 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

بل3ك) االر�شي  الطابق  الفالح  تجزئة 

15)عالية)-)23133)املحمدية املغرب.

)و عين:
و) رشيد  ( كريناط) السيد)ة))
قرية) (139 رقم) (4 ز قة) عن3ا ه)ا))
 CASABLANCA  23133 الجماعة)

املفرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 1133 (: بالتصفية) املتعلقة  ال3ثائق 
بل3ك) االر�شي  الطابق  الفالح  تجزئة 

15)عالية،)املحمدية
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)33)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1313.

1323I

NEGOCEMAR

ف-اب سوليسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

90000 ،، طنجة املغرب
ف-اب س3ليسي3ن شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

تارودا ت ، ابراج طنجة ، عمارة 6 ، 
مكتب 12، رقم 1 - 93333 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117189
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (36
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
:)ف-اب) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

س3ليسي3ن.
برمجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتط3ير وهندسة النظم)،)االستشارات)

في التح3ل الرقمي.



13669 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 6 عمارة) (، ابراج طنجة) (، تارودا ت)
1 - 93333)طنجة) 12،)رقم) ،)مكتب)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: محمد) العماري  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
((: الحق) عبد  الحسناوي  السيد 
533)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد العماري محمد عن3ا ه)ا))
الفرزدق) اقامة  الفرزدق  ز قة  (11
طنجة) (93333  23 رقم) (4 الطابق)

املغرب.
الحق) عبد  الحسناوي  السيد 
عن3ا ه)ا))تجزئة باب البحر فيال رقم)

14 93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد العماري محمد عن3ا ه)ا))
الفرزدق) اقامة  الفرزدق  ز قة  (11
طنجة) (93333  23 رقم) (4 الطابق)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5322.
1324I

REAL OFFICE SARL

TRAITEUR NIZAR EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 TRAITEUR NIZAR EVENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 
م3الي رشيد، مجمع السليماني، 

اقامة ياسمينة،  جمة 9، رقم 11 
طنجة 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAITEUR NIZAR EVENT
مم3ن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
السليماني،) مجمع  رشيد،) م3الي 
 11 رقم) (،9 ياسمينة،) جمة) اقامة 

طنجة)93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
133)حصة) ( (: السيد ب3غالد  زار)

بقيمة)1.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ب3غالد  زار  السيد 
دار) ك3ماريسا،) مجمع  املجاهدين،)
 92 رقم) (،3 اقامة) بل3ك ب،) الدباغ،)

93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ب3غالد  زار  السيد 
دار) ك3ماريسا،) مجمع  املجاهدين،)
 92 رقم) (،3 اقامة) بل3ك ب،) الدباغ،)

93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243567.

1325I

SMOUNIAMINA

  SOCIETE POUTRI OUARDI

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA

 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

  SOCIETE POUTRI OUARDI

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : عـبـاد دوار 

ايت حساين عين شكاك صفرو - 

33333 صفرو املــغــرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1917

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 يناير) (34 املؤرخ في)

  SOCIETE POUTRI OUARDI

املسؤولية) ذات  شركة  (SARL

املحدودة مبلغ رأسمالها)100.000,00 

درهم وعن3ان مقرها اإلجتماعي عـبـاد)

دوار ايت حساين عين شكاك صفرو)-)

33333)صفرو املــغــرب  تيجة ملشاكل)

بين الشركاء)و تده3ر الشركة.

و عين:

و) صــالحـي  ( عــلي) السيد)ة))

عين شكاك) دوار حساين  عن3ا ه)ا))

املغـرب) صفرو  (31333 صفرو)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)34)يناير)2321)وفي عـبـاد دوار)

(- صفرو) شكاك  عين  حساين  ايت 

31333)صفرو املـغـرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)338/2321.

1326I

NEOXIS CONSULTING

البحري ترافو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

NEOXIS CONSULTING
 IMM DOUHI BD DERFOUFI
 ETAGE 1 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
البحري تراف3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 

الدرف3في اقامة الدوحي رقم 2 - 
63333  وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37441

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)البحري)

تراف3.
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
57)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
 -  2 رقم) الدوحي  اقامة  الدرف3في 

63333))وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: شاد) ( البحري) السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا))) شاد  ( البحري) السيد 
 25 رقم) سكيكر  حي  الع3 ية  شارع 

63333))وجدة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا))) شاد  ( البحري) السيد 

 25 رقم) سكيكر  حي  الع3 ية  شارع 

63333))وجدة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (31 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2321)تحت رقم)2312.

1327I

AMOURI CONSULTING

AGRIN ORGANICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble

 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

AGRIN ORGANICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

42 ،رقم 5 بناية رقم 53 حي النخيل 

طريق عين السمن - 33323 فاس 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.51711

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2321 ماي) (19 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من) أي  درهم«) (2.833.333«

 2.953.333« إلى) درهم«) (153.333«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع دي3ن الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2923.

1328I

Virtual space international

HOLDER TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

Virtual space international

 BD(zerktouni 6 ème(etage ، 46

20100، Casablanca(Maroc

HOLDER TECHNOLOGY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقط3ني الطابق السادس مكاتب 

15و 16 - 23133 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

537399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOLDER TECHNOLOGY

كل ما له) (: غرض الشركة بإيجاز)

االالت) واصالح  وشراء) ببيع  عالقه 

الصناعيه،)التدريب في مجال الصنع)

و التك3ين....

46)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)

الزرقط3ني الطابق السادس مكاتب)

البيضاء) الدار  (23133  -  16 15و)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

سمالل) رضا  محمد  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
سمالل) رضا  محمد  السيد 
طابق) بارزاك  ز قه  (34 عن3ا ه)ا))
الدار) (23333 الجيرو د) (17 شقه) (4

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
سمالل) رضا  محمد  السيد 
طابق) بارزاك  ز قه  (34 عن3ا ه)ا))
الدار) (23333 الجيرو د) (17 شقه) (4

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
1329I

كبادكاف

EUROFERRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

كبادكاف
49 شارع الجيش امللكي 

الطابق4رقم13 ، 62333، الناض3ر 
املغرب

EUROFERRO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
ميم3ن رقم 88 - 62333 الناض3ر 

املغرب.
تح3يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5337

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)13)ي3 ي3)2321)تم))تح3يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 62333  -  88 »حي اوالد ميم3ن رقم)
الناض3ر املغرب«)إلى)»حي املطار شارع)
اقلعيين))-)62333)الناض3ر))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)16)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1316.
1333I

L EXPERT DE GESTION

 SERENITY DATA DIGITAL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

L EXPERT DE GESTION
 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA(IMM 14 APPT
 04 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 SERENITY DATA DIGITAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

م3الي عبد هللا الت3فيق إقامة سافير 
شقة رقم 24 الطابق الخامس 

السماللية مراكش - 43333 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERENITY DATA DIGITAL SARL
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إتصال.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
م3الي عبد هللا الت3فيق إقامة سافير)
الخامس) الطابق  (24 رقم) شقة 
السماللية مراكش)-)43333)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 LABORIE ERWAN السيد)
 GWENEGAN JOCELYNE
GWENAËL :  533)حصة بقيمة)133 

درهم للحصة).
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 PATRICK LEVY :  533 السيد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

 LABORIE ERWAN السيد)

 GWENEGAN JOCELYNE

ملياء) إقامة  عن3ا ه)ا)) (GWENAËL

فيال)25)واحة سيدي ابراهيم)43333 

مراكش املغرب.

السيد)PATRICK LEVY))عن3ا ه)ا))

محمد الخامس) (53 إقامة علي رقم)

43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

 LABORIE ERWAN السيد)

 GWENEGAN JOCELYNE

ملياء) إقامة  عن3ا ه)ا)) (GWENAËL

فيال)25)واحة سيدي ابراهيم)43333 

مراكش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124933.

1331I

C.CONSEILS

 GROUPEMENT C & O

 MARKETING - CHEZEEN

BUSINESS
مجم3عة ذات النفع االقتصادي

تأسيس شركة

C.CONSEILS

 NUMERO 3 RUE(MANSOUR

 DAHBI(BUREAU(N°1 ، 14000،

KENITRA MAROC

 GROUPEMENT(C & O

 MARKETING - CHEZEEN

BUSINESS مجم3عة ذات النفع 

االقتصادي

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 53 

طريق الحاج عمر ريفي - 23123 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس مجم3عة ذات النفع 

االقتصادي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (23
النفع) ذات  ملجم3عة  األسا�شي 

االقتصادي باملميزات التالية:
ذات) مجم3عة  (: الشركة) شكل 

النفع االقتصادي.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GROUPEMENT C & O  :
 MARKETING - CHEZEEN

.BUSINESS
تنفيذ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 N3MCA-M(الخدمات املتعلقة بعقد
ME-37 / COMPACT /)فيما يتعلق)
باختيار شركة لجمع البيا ات لتقييم)
مشروع)»إ تاجية األرا�شي«) يابة عن)

.MCA MOROCCO(وكالة
 53 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)
طريق الحاج عمر ريفي)-)23123)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رأسمال الشركة:)333)درهم،)

مقسم كالتالي:
     C&3 MARKETING : الشركة)

53%
 CHEZEEN BUSINESS الشركة)

:  53%
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
 C & O MARKETING الشركة)
SNC)عن3ا ه)ا))رقم)53)طريق الحاج)
البيضاء) الدار  (23123 ريفي) عمر 

املغرب.
 CHEZEEN BUSINESS الشركة)
مبارك) شارع  زاوية  عن3ا ه)ا)) (SARL
الدكالي)،)شارع غا دي وشارع شالة)،)
 14333  8 القنيطرة) (، (8 بر) (، بناية أ)

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا العماري عن3ا ه)ا))
الحزام) شارع  (II الحمرية) تجزئة  (8
البيضاء) الدار  (23123 أ فا) الكبير 

املغرب.

 15 السيد مراد سعيد عن3ا ه)ا))
شارع إدريس األكبر شقة)44 14333 

القنيطرة املغرب
1332I

EURODEFI

ELITE BUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
ELITE BUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة سمية 
إقامة شهرزاد3 الطابق 5 رقم 22 
النخيل - 23363 الدار البيضاء 

املغرب.
تح3يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.463931

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)39)ي3 ي3)2321)تم))تح3يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»ز قة سمية إقامة شهرزاد3)الطابق)
الدار) (23363 (- النخيل) (22 رقم) (5
البيضاء)املغرب«)إلى)»بل3ك)58)رقم)4 
الطابق)3)منص3ر2)سيدي البر 3�شي)

- 23333)الدار البيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)783123.
1333I

MOORISH

TELLEGRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياق3ت الطابق 5 شقة د 

، 23383، الدار البيضاء املغرب
TELLEGRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة ج3اد 139 

الطابق 3 شقة 43 كليز مراكش 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TELLEGRA
مقاول) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمليات التجارية أو إدارة الخدمات)

)التجارة اإللكترو ية))؛

•)تاجر.

•)دراسة وتصميم م3اقع ال3يب أو)

غيرها.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

ج3اد) اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 

139)الطابق)3)شقة)43)كليز مراكش)

43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (533 ( (: أي3ب عبى) السيد 

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد أنس اجماعا):))533)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

دوار) السيد أي3ب عبى عن3ا ه)ا))

أغبال3 ابزو))22333)أزيالل املغرب.

عن3ا ه)ا)) اجماعا  أنس  السيد 

أزيالل) (22333 ( ابزو) أغبال3  دوار 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
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دوار) السيد أي3ب عبى عن3ا ه)ا))

أغبال3 ابزو))22333)أزيالل املغرب

عن3ا ه)ا)) اجماعا  أنس  السيد 

أزيالل) (22333 ( ابزو) أغبال3  دوار 

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125362.

1334I

EURODEFI

RENCO ENERGIES
شركة املساهمة

حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

RENCO ENERGIES شركة 

املساهمة)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

زرقط3ني الطابق 8 رقم 24  - 

23333 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.379543

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2321 فبراير) (31 في) املؤرخ 

 RENCO املساهمة) شركة  حل 

ENERGIES))مبلغ رأسمالها)333.333 

 59 اإلجتماعي) درهم وعن3ان مقرها 

 -   24 8)رقم) شارع زرقط3ني الطابق)

الدار البيضاء)املغرب  تيجة) (23333

ل):)خسارة))زب3ن مهم.

و حدد مقر التصفية ب)59)شارع)

الدار) (24 رقم) (8 الطابق) زرقط3ني 

البيضاء) الدار  (23363 (- البيضاء)

املغرب.)

و عين:

 RUBINI  GIOVANNI السيد)ة))

الدار) (ITALIE 2333 عن3ا ه)ا)) و 

البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 
:)محضر) ال3ثائق املتعلقة بالتصفية)

التصفية)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782586.
1335I

N2M CONSEIL-SARL

DISTRIBAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
DISTRIBAND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي اوالد 

ب3طيب سكت3ر ب ز قة 13 - 62333 
الناظ3ر املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19325

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 أبريل) (35 في) املؤرخ 

املصادقة على):
دري)) خديجة  )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (533
1.333)حصة لفائدة))السيد))ة)) بيل)

جقم بتاريخ)35)أبريل)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ماي) (36 بتاريخ) ( االبتدائية بالناض3ر)

2321)تحت رقم)924.
1336I

garantis(conseil

BOUDALI STORE PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

garantis(conseil
ابراج الكتبية عمارة رقم 18 شقة 

رقم 35 محاميد 9 ، 43333، 

مراكش املغرب

BOUDALI STORE PLUS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي   متجر رقم 

93 االزدهار 3/93 الطابق السفلي 

للعمارة رقم 4 - 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUDALI STORE PLUS

غرض الشركة بإيجاز):)تاجر أجهزة)

الكمبي3تر واألجهزة اإللكترو ية.

-االستيراد والتصدير.

متجر) ( ( (: عن3ان املقر االجتماعي)
الطابق) (93/3 االزدهار) (93 رقم)

 43333  -  4 رقم) للعمارة  السفلي 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: فنان) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) فنان  محمد  السيد 

تسلطا ت)) (755 رقم) ال3ئام  تجزئة 

43333)مراكش املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) فنان  محمد  السيد 

تسلطا ت)) (755 رقم) ال3ئام  تجزئة 

43333)مراكش املغرب)

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125383.

1337I

MELIUS CONSULTING

MELIUS CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

رفع رأسمال الشركة

MELIUS CONSULTING

رقم 49 ، ز قة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

ل3رين، 23123، الدار البيضاء 

املغرب

MELIUS CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  49، ز قة 

سعد ابن أبي وقاص، الطابق 2، 

مكتب رقم 3، مرس السلطان، - 

23123  بالدار البيضاء. املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.296787

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم) (2321 ي3 ي3) (31 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 13.333« أي من) درهم«) (193.333«

عن) درهم«) (233.333« إلى) درهم«)

إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)783289.

1338I
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TANGEXPERT CONSULTING SARL

 EURO AFRICA-MED
TRANSIT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19
 2 EME(ETAGE(N°4، 90000،

TANGER MAROC
 EURO AFRICA-MED TRANSIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

ي3سف ابن تاشفين وحي جمال 
الدين األفغاني رقم ))11 - 93333 

طنجة  املغرب.
تح3يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95235

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تح3يل)) ( تم) (2321 ماي) (26 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تاشفين) ابن  ي3سف  شارع  »زاوية 
رقم)))11  األفغاني  الدين  وحي جمال 
»ز قة) إلى) املغرب«) ( طنجة) (93333  -
الطابق الثالث) (1 األردن إقامة يامنة)

رقم)53 - 93333)طنجة)))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243483.
1339I

AMOURI CONSULTING

 AGRIN ORGANIC
FARMING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
 AGRIN ORGANIC FARMING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

42 ،رقم 5 بناية رقم 53 حي النخيل 

طريق عين السمن - 33323 فاس 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52835

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2321 ماي) (19 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من) أي  درهم«) (9.133.333«

 9.833.333« إلى) درهم«) (733.333«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع دي3ن الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2919.

1343I

م3ثقة

فاطمة وزينب برمو
FATIMA 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

م3ثقة

29 ز قة ا طاكي  مكتب رقم 36 ، 

93333، طنجة مغرب

فاطمة وزينب برمFATIMA 3  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ساحة 

افريقيا بل3ك ب طابق السادس رقم 

46 - 93333 طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.71195

العام) الجمع  بمقت�شى 

ماي) (35 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2321

درهم«) (2.172.333« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (21.343.333« من) أي 

((: طريق) عن  درهم«) (23.212.333«

تقديم حصص  قدية أو عينية.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243477.

1341I

OUILAS NAVAL

OUILASS NAVAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUILAS NAVAL
 Lot(Essalam - El(Ouatia ،

82313، طا طان املغرب
OUILASS NAVAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
- ال3طية - 82313 طا طان الشاطئ 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5839
في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUILASS NAVAL
النجار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البحرية)-)التجارة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
طا طان) (82313 (- ال3طية) (- السالم)

الشاطئ املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ويلس لحسن):))334)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 333 ( (: الحسين) ويلس  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيد دربالي عبد اللطيف):))333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) لحسن  ويلس  السيد 

طا طان) (82313 اإلداري) الحي 

الشاطئ املغرب.

عن3ا ه)ا)) الحسين  ويلس  السيد 

15,)ز قة الرمل)-)شارع لعدير)46333 

اسفي املغرب.

اللطيف) عبد  دربالي  السيد 

ال3طية) (- السالم) حي  عن3ا ه)ا))

82313)طا طان الشاطئ املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) لحسن  ويلس  السيد 

طا طان) (82313 اإلداري) الحي 

الشاطئ املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( بطا طان) االبتدائية 

رقم)-.

1342I

AB LAW GROUP

ORGANON MAROC
إعالن متعدد القرارات

 ORGANON MAROC

SARL

»االقرار بتف3يت حصص »

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

للشركة) (،2321 ماي) (34 املنعقد في)

 ORGANON لتسمية) الحاملة 

مسؤولية) ذات  شركة  (،MAROC

محدودة،)الكائن مقرها االجتماعي ب)

: 166-168،)شارع الزرقط3ني)-)الدار)

البيضاء)-)املغرب واملسجلة بالسجل)

تحت الرقم) التجاري بالدار البيضاء)

39335،))تم اتخاذ القرارات التالية:

 MSD ( بتف3يت) اإلقرار  (-

 HUMAN HEALTH HOLDING

وثما ية) وثالثمائة  آالف  أربعة  (B.V

 OBS حصة لفائدة) ((4368( وستين)

 HUMAN HEALTH HOLDING

B.V)و امل3افقة على هذا األخير كشريك)

جديد.
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 THERIAK بتف3يت) اإلقرار  (-
لفائدة) ((2( اثنين) حصتين  (.B
 ORGANON HOLDING 9 B.V
كشريك) األخير  هذا  على  وامل3افقة 

جديد.
)-)وتبعا لذلك،)تعديل البند)6)و)7 

من النظام األسا�شي للشركة.)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)783375.
1343I

SOMACOFI

 SOCIETE IMMOBILIERE
CHIRICO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOMACOFI
 28PLACE DES NATIONS

 UNIES ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE
CHIRICO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 79 شارع 
ايميل زوال - 23333 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.121677

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 أبريل) (26 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE IMMOBILIERE
 963.333 )مبلغ رأسمالها) (CHIRICO
 79 اإلجتماعي) درهم وعن3ان مقرها 
الدار) (23333 (- زوال) ايميل  شارع 
عدم) (: ل) املغرب  تيجة  البيضاء)

مزاولة))أي نشاط).
و حدد مقر التصفية ب)79)شارع)
الدار) (23333 املغـرب) زوال  ايميل 

البيضاء)املغرب.)
و عين:

زهر)) بنم3�شى  ( ( حسن) السيد)ة))
عبد) سيدي  شارع  (94 عن3ا ه)ا)) و 
الدار) (23333 ب3سيج3ر) الرحمان 

البيضاء)املغـرب كمصفي))ة))للشركة.

بناني كمان و) ( ( محمد) السيد)ة))
الشقة) بهت  واد  ز قة  (12 عن3ا ه)ا))
املغـرب) الرباط  (13333  6 رقم)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخ3لة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العق3د و ال3ثائق املتعلقة بالتصفية)

: 79)شارع ايميل زوال الدار البيضاء

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)778895.

1344I

N2M CONSEIL-SARL

EUROPMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

EUROPMAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
لحسن رقم 266 - 62333 الناظ3ر 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.17869

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم) (2321 ي3 ي3) (13 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (1.933.333«

 2.333.333« إلى) درهم«) (133.333«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع دي3ن الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)14)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1276.

1345I

ائتما ية زهير

KAJJOUN CRAFTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

ائتما ية زهير
ز قة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 43333، مراكش املغرب
KAJJOUN CRAFTS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 6 دوار 

لغشي3ا جماعة حربيل  - 43333 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KAJJOUN CRAFTS
غرض الشركة بإيجاز):)-)التصدير)
و االستيراد و بيع املنت3جات التقليدية
و) كسيس3ارات  لال  صانع  (-
املخصصة) التقليدية  املنت3جات 

للديك3ر و التزيين
و) التصدير  في  مف3ض  بائع  (-

االستيراد للمنت3جات التقليدية).
 6 رقم) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
دوار لغشي3ا جماعة حربيل))-)43333 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: قج3ن) حسن  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) قج3ن  حسن  السيد 

حي كن3ن النخيل الشمالي)) (137 رقم)

43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) قج3ن  حسن  السيد 

حي كن3ن النخيل الشمالي)) (137 رقم)

43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

رقم) تحت  (2321 ي3 ي3) (11

.M36_21_2348693

1346I

cabinet ermes sarl

D3NEW BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet ermes sarl

 av(prince(heritier(imm(ahram

 n°04 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

D3NEW BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املنص3ر الذهبي اقامة ميسيل 

الطابق األول رقم 31 طنجة - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117329

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.D3NEW BUILDING
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أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء)والخدمات املتن3عة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
ميسيل) اقامة  الذهبي  املنص3ر 
الطابق األول رقم)31)طنجة)-)93333 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 53 ( (: السيد شرود محمد سعيد)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
53)حصة) ( (: السيد العباس مراد)

بقيمة)133)درهم للحصة).
 53 (: السيد شرود محمد سعيد) (

بقيمة)133)درهم.
بقيمة) (53 (: السيد العباس مراد)

133)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
سعيد) محمد  شرود  السيد 
عن3ا ه)ا))حي السعادة)4)ز قة)48)رقم)

17 93333)طنجة املغرب.
عن3ا ه)ا)) مراد  العباس  السيد 
تجزئة سفيف ز قة)4)رقم)6 93333 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
سعيد) محمد  شرود  السيد 
عن3ا ه)ا))حي السعادة)4)ز قة)48)رقم)

17 93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5456.
1347I

HBLAWFIRM

WEFIND DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

HBLAWFIRM
 Rue(Farabi, Bd(Rachidi, ,6

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage
 Gauthier, Casablanca ، 20060،

Casablanca Maroc

Wefind(Development شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 67 شارع 
عزيز بالل ، الطابق الثاني ، رقم 3 ، 
املعاريف  - 23133 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
537255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Wefind(Development
-التك3ين) (: غرض الشركة بإيجاز)
والت3جيه) املساعدة  (، ،الإل ستشارة)
الذاتية) باألشخاص  يتعلق  فيما 

واملعن3ية في املغرب وفي الخارج.
وتط3ير) وتنفيذ  وإدارة  دراسة  (-
البرمجيات) وتس3يق  وتصميم 
والتطبيقات اآلمنة لله3اتف املحم3لة)
الل3حية) واألجهزة  الذكية  واله3اتف 
وكذلك) البرامج  وحزمة  واملشتقات 
لتكن3ل3جيا) مشروع  أي  تثبيت 

املعل3مات واالتصاالت)؛
67)شارع) عن3ان املقر االجتماعي):)
 3 رقم) (، الطابق الثاني) (، عزيز بالل)
الدار البيضاء) (23133 (- ( املعاريف) (،

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: العمراني) ليلى  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

العمراني) ليلى  السيدة 

 Des شارع) (، (16 فيال رقم) عن3ا ه)ا))

الدار) (23253 أ فا) (، (Gingembres

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) العمراني  ليلى  السيدة 

 desجينجمبر شارع  (، (16 رقم) فيال 

الدار) (23253 أ فا) (، ( (Gingembres

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)783333.

1348I

GFC SUPERVISEUR

EXPO ZALINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

GFC SUPERVISEUR

 N°17 RUE(MAGELLAN(APT13 ،.

20110، CASABLANCA(MAROC

EXPO ZALINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ب3شنت3ف 

ز قة 69 رقم 65 الفداء - 23553 

الدار البيضاء املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.198351

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت) (2321 أبريل) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

أمين) رشيد  )ة)) السيد) تف3يت 

733)حصة اجتماعية من أصل)733 

حصة لفائدة))السيد))ة))عبدالرحيم)

منص3ب بتاريخ)13)أبريل)2321.

سليمة ال3رتي) )ة)) تف3يت السيد)

333)حصة اجتماعية من أصل)333 

حصة لفائدة))السيد))ة))عبدالرحيم)

منص3ب بتاريخ)13)أبريل)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)777939.

1349I

REAL OFFICE SARL

H.C TRAITEUR PATISSERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 H.C TRAITEUR PATISSERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي طريق كاب 

سبارطيل، املركز التجاري ا دل3سيا، 

الطابق الثاني، ا دل3سيا 57 و 58 

طنجة 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 H.C (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAITEUR PATISSERIE

مخبزة،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مم3ن الحفالت.

عن3ان املقر االجتماعي):)طريق كاب)

سبارطيل،)املركز التجاري ا دل3سيا،)

 58 و) (57 ا دل3سيا) الثاني،) الطابق 

طنجة)93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيدة ازحاف شروق):))53)حصة)
بقيمة)1.333)درهم للحصة).

السيدة الطلعي حنان):))53)حصة)
بقيمة)1.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة ازحاف شروق عن3ا ه)ا))
شارع م3الي اسماعيل،)اقامة وليلي،)
طنجة) (93333  119 رقم) بل3ك س،)

املغرب.
عن3ا ه)ا)) حنان  الطلعي  السيدة 
رقم) الشهباء،) اقامة  بته3فن،) شارع 

124 93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيدة ازحاف شروق عن3ا ه)ا))
شارع م3الي اسماعيل،)اقامة وليلي،)
طنجة) (93333  119 رقم) بل3ك س،)

املغرب
عن3ا ه)ا)) حنان  الطلعي  السيدة 
رقم) الشهباء،) اقامة  بته3فن،) شارع 

124 93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (17 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243645.
1353I

UNION TECHNIQUE SOLUTIONS SARL AU

 UNION TECHNIQUE
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

 UNION TECHNIQUE
SOLUTIONS SARL AU

 RUE(AL(KASSAR 5EME(ETG 13
 APT(N°10 MAARIF(Casablanca
 13 RUE(AL(KASSAR 5EME(ETG
 APT(N°10 MAARIF(Casablanca،

20330، CASABLANCA(Maroc
 UNION TECHNIQUE

SOLUTIONS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 13 ز قة 
القصار الطابق 5 رقم 13 املعارف 

الدار البيضاء املغرب   الدار البيضاء 

املغرب 23333 الدار البيضاء 
املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133427
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في)16)فبراير)2321)تم))تح3يل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم) (5 الطابق) القصار  ز قة  (13«
املغرب))) البيضاء) الدار  املعارف  (13
الدار) (23333 املغرب) الدار البيضاء)
التجزئة) (22« إلى) املغرب«) البيضاء)
القصبة)R3)شقة رقم)4)تمارة املغرب)
تمارة املغرب)12323)تمارة)))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2321)تحت رقم)5947.
1351I

STE CAP GAZ

CAP GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CAP GAZ
 RES(DALIA(II(IMM 4 LA(PAIX 23

 & DALIA(RDC(N°1 ، 90000،
TANGER MAROC

CAP GAZ شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 RES 23 وعن3ان مقرها اإلجتماعي
DALIA(II(IM.4 LA(PAIX طنجة 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115325
 22 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 مارس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 CAP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GAZ
بشكل) (- (: بإيجاز) غرض الشركة 

رئي�شي:)-)تس3يق وت3زيع الغاز وتركيب)
لغاز) وامللحقات  واملعدات  امل3اد 

الب3تان والبروبان
-)تقديم خدمات املش3رة واملراقبة)
واملساعدة) والتدريب  والدراسات 
بهذه) املتعلقة  املجاالت  في  الفنية 

األنشطة.
سلعة) أي  وتصدير  استيراد  (-
بهذه) متعلقة  معدات  أو  م3اد  أو 

األنشطة.
املعامالت) جميع  أعم  وبص3رة  (-
التجارية والصناعية واملالية واملنق3لة)
والعقارية املتعلقة بنشاط الشركة أو)

التي يحتمل أن تعزز تنميتها..
 RES  23 (: عن3ان املقر االجتماعي)
طنجة) (DALIA II IM.4 LA PAIX

93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: ب3لعيش) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 ( (: السيد عبد املتكبر ارسلني)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
ارسلني) املتكبر  عبد  السيد 
36)رقم) عن3ا ه)ا))حي مسع3دة ز قة)

26 93333)طنجة))املغرب.
ب3لعيش عن3ا ه)ا))) السيد زكرياء)
طنجة)) (93333  26 رقم) ابيريا  ز قة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
ارسلني) املتكبر  عبد  السيد 
36)رقم) عن3ا ه)ا))حي مسع3دة ز قة)

26 93333)طنجة))املغرب
ب3لعيش عن3ا ه)ا)) السيد زكرياء)
طنجة)) (93333  26 رقم) ابيريا  ز قة 

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (35 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)241373.

1352I

NIZARNOOR CAR

MERTOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

NIZARNOOR CAR

 LOT(ZIZ(N 120 ER-RICH ،

50000، ER-RICH(MAROC

MERTOU  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 LOT ZIZ وعن3ان مقرها اإلجتماعي

N°120 ER-RICH - 50000 الريش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2643

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2321 مارس) (11 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

ABBADI IMANE)كمسير وحيد

تبعا لقب3ل استقالة املسير.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (13 بتاريخ) ( بميدلت) االبتدائية 

2321)تحت رقم)139.

1353I

Natural(Health(Products.(SARL

نتيرل هلت بروداكت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Natural(Health(Products. SARL

 4RUE(NOPALEA, LOT 4

 SECTEUR 17 BLOC(I, HAY(RIAD

، 10100، Rabat(Maroc

 تيرل هلت بروداكت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 4, ز قة 

 3باليا , تجزئة 4, سكت3ر 17, بل3ك 

1, حي الرياض - 13133 الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

152799
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
:) تيرل) تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

هلت بروداكت.
يتمثل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في استيراد وتصدير) الشركة  نشاط 
واملنتجات) الغذائية  امل3اد  وتس3يق 

ذات الصلة).
ز قة) (,4 (: عن3ان املقر االجتماعي)
 3باليا),)تجزئة)4,)سكت3ر)17,)بل3ك)1,)
حي الرياض)-)13133)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة اسماء)بنعلي)):))33)حصة)
بقيمة)333)درهم للحصة).

السيد كريم الح3ض):))33)حصة)
بقيمة)333)درهم للحصة).

 133 (: ( بنعلي) اسماء) السيدة  (
بقيمة)333)درهم.

السيد كريم الح3ض):)233)بقيمة)
333)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ( بنعلي) السيدة اسماء)
(،2 تجزئة رياض والد مطاع،)سكت3ر)

رقم)243 12333)تمارة املغرب.
عن3ا ه)ا)) الح3ض  كريم  السيد 
(،2 تجزئة رياض والد مطاع،)سكت3ر)

رقم)243 12333)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ( بنعلي) السيدة اسماء)
(،2 تجزئة رياض والد مطاع،)سكت3ر)

رقم)243 12333)تمارة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)5983.

1354I

NIZARNOOR CAR

NIZARNOUR CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تغيير تسمية الشركة

NIZARNOOR CAR

 LOT(ZIZ(N 120 ER-RICH ،

50000، ER-RICH(MAROC

NIZARNOUR CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

 N°123 وعن3ان مقرها االجتماعي

 LOT(ZIZ(ER-RICH - 52400

الريش املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2281

)بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2323 11) 3 بر) املؤرخ في)

 NIZARNOUR«(تسمية الشركة من

. »NIZARNOOR CAR«(إلى(»CAR

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

17) 3 بر) بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2323)تحت رقم)187.

1355I

omri compta sarl au

S.A.R.H TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

S.A.R.H TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مغرب الجديد رقم4 قرب مسجد 

اللة خديجة  - 92333 العرائش 

املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5273

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)14)ي3 ي3)2321)تم))تح3يل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

قرب) رقم4) الجديد  مغرب  »تجزئة 

 92333 (- ( خديجة) اللة  مسجد 

النهضة) »حي  إلى) املغرب«) العرائش 

العرائش))) (92333  -   128 التاني رقم)

املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)18)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)777.

1356I

FIDU.ECO

ATI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

FIDU.ECO

173 شارع فاس اقامة نسرين 

الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

93333، طنجة املغرب

ATI TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد)في 

ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 173 شارع 
فاس اقامة نسرين الطابق االول 

رقم 6 طنجة 173 شارع فاس اقامة 

نسرين الطابق االول رقم 6 طنجة 

93333 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77737

الشريك) قرار  بمقت�شى 
ال3حيداملؤرخ في)14)ماي)2321)تقرر)

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

  ATI TRANS ال3حيد) الشريك  ذات 

درهم) (133.333 رأسمالها) مبلغ 

173)شارع) وعن3ان مقرها اإلجتماعي)
االول) الطابق  نسرين  اقامة  فاس 
173)شارع فاس اقامة) 6)طنجة) رقم)

طنجة) (6 رقم) االول  الطابق  نسرين 

93333)طنجة املغرب  تيجة ل):)عدم)

العمل.

 173 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق) نسرين  اقامة  فاس  شارع 
 93333 طنجة املغرب) (6 االول رقم)

طنجة املغرب.)
و عين:

و) العل3ي  ( ابراهيم) السيد)ة))
حي اب3ر ز قة املنامة رقم) عن3ا ه)ا))
املغرب كمصفي) طنجة  (93333  43

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 173 (: بالتصفية) املتعلقة  ال3ثائق 
الطابق) نسرين  اقامة  فاس  شارع 

االول رقم)6)طنجة
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243576.

1357I

FIDU.ECO

ROTANA STAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDU.ECO
173 شارع فاس اقامة نسرين 
الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

93333، طنجة املغرب
ROTANA STAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي النصر 

ز قة 26 رقم 2 - 93333 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27931
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 ماي) (14 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (ROTANA STAR
مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333
رقم) (26 ز قة) النصر  حي  اإلجتماعي 
2 - 93333)طنجة املغرب  تيجة ل):)

عدم العمل.
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و حدد مقر التصفية ب حي النصر)
طنجة) (93333  -  2 رقم) (26 ز قة)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة))عبد الحكيم))العمراني و)
عن3ا ه)ا))تجزئة النصر ز قة)13)رقم)
9 93333)طنجة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العق3د و ال3ثائق)
حي النصر ز قة) (: املتعلقة بالتصفية)

26)رقم)2
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243575.

1358I

AMOURI CONSULTING

FERTIKA
إعالن متعدد القرارات

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
FERTIKA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعن3ان مقرها االجتماعي: حي فيالال 
قرية با محمد اقليم تاو ات - 34333 

تاو ات املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.269

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  (2321 ماي) (19 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

وهب حصص
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة مسير وتعيين مسيرين جدد
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�شي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

6:)الذي ينص على) بند رقم البند)
مايلي:)املساهمات

بند رقم البند)16:)الذي ينص على)
مايلي:)تعيين املسيرين

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بتاو ات)

2321)تحت رقم)323.

1359I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة سنغافورة كار ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
شركة سنغاف3رة كار ش.م.م شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
ميم3ن الناظ3ر - 62333 الناظ3ر 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

سنغاف3رة كار ش.م.م.
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.
:)حي اوالد) عن3ان املقر االجتماعي)
الناظ3ر) (62333 (- الناظ3ر) ميم3ن 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة سنة).

 533.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: امغار) محمد  السيد 
حصة بقيمة)533)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد محمد امغار عن3ا ه)ا))دوار)
الناظ3ر) (62333 تيزة بني بني شيكر)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد محمد امغار عن3ا ه)ا))دوار)
الناظ3ر) (62333 تيزة بني بني شيكر)

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناض3ر))بتاريخ)13)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1224.
1363I

Y.A CONSEIL & MANAGEMENT

طرانز ريبا روخا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

Y.A(CONSEIL & MANAGEMENT
شارع الحريري، اقامة ك3تر، الطابق 

األول، رقم 17 ، 93333، طنجة 
املغرب

طرا ز ريبا روخا شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي مصلى، 
ز قة 29، رقم 3 - 93333 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21173

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 16)مارس) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك ال3حيد طرا ز ريبا روخا))مبلغ)
درهم وعن3ان) (10.000,00 رأسمالها)
(،29 ز قة) اإلجتماعي مصلى،) مقرها 
رقم)3 - 93333)طنجة املغرب  تيجة)

الهدف االجتماعي) عدم تحقيق  (: ل)
للشركة.

و حدد مقر التصفية ب مصلى،)
طنجة) (93333  -  3 رقم) (،29 ز قة)

املغرب.)
و عين:

صحارة) ( السالم) عبد  السيد)ة))
طنجة) (93333 طنجة) عن3ا ه)ا)) و 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (11 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5534.

1361I

STE FIDU-LIDOU SARL

SOLMABID
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
SOLMABID شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي متجر 

رقم 58 تجزئة فضيلة 3 طريق عين 
الشقف  - 33333 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67777
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 فبراير) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOLMABID
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-) جارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األل3ميني3م

-)أشغال مختلفة.
متجر) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
3)طريق عين) تجزئة فضيلة) (58 رقم)

الشقف))-)33333)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: ( السيد ابراهيم ب3خرطة)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 ( (: ( لشهب) مجيدو  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد ابراهيم ب3خرطة))عن3ا ه)ا))
الزه3ر) (75 رقم) االسماعيلية  شارع 

1-- 33333)فاس املغرب.
عن3ا ه)ا)) ( السيد مجيدو لشهب)
185)النرجس)-)د-) شارع الرحمة رقم)

33333)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم ب3خرطة عن3ا ه)ا))
الزه3ر) (75 رقم) االسماعيلية  شارع 

1-- 33333)فاس املغرب
عن3ا ه)ا)) ( السيد مجيدو لشهب)
185)النرجس)-)د-) شارع الرحمة رقم)

33333)فاس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)11)ماي)2321 

تحت رقم)2292/2321.
1362I

FLASH ECONOMIE

TRAD CARRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

STE TRAD CARRY
رأسمال الشركة: 133.333

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي زهر2 رقم 
3 عين حرودة - 28813 املحمدية 

املغرب
تأسيس

 ICE : 002835675000039 – TP :
 39603022 – IF : 50318199 –

RC : 28263
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع) تم  باملحمدية  (31/36/2321
محدودة) لشركة  االسا�شي  النظام 
ذات) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات التالية:
 :  TRAD CARRY SARL AU

السمية االجتماعية
املقر االجتماعية:)زهر2)رقم)3)عين)

حرودة املحمدية-
لشركة اهدف في املغرب) الهدف:)

أو في الخارج:
تصدير* قل) و  استيراد 
الطرق*معدات) على  البضائع 
الكهربائية*الكهرباء) التركيبات 
املباني*املشاركة) الصناعية*كهرباء)

في أي
أو) عامة  شبه  أو  عامة  مناقصة 

خاصة
املعامالت) جميع  (، عام) وبشكل 
العقارية) أو  الصناعية  أو  التجارية 
(، املتعلقة) املالية  أو  العقارية  أوغير 

بشكل مباشر أو غير
التي) بامل3ض3ع أعاله أو  (، مباشر)
قد تعزز تط3ير الشركة.)باإلضافة إلى)
أي استثمار أو مصلحة بأي شكل من)

األشكال في
أي شركة أو عمل تجاري لغرض)

مماثل أو ذي صلة.
من) ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التأسيس النهائي للشركة-
ت3زيعه:) و  االجتماعي  الرأسمال 
 133.333 في) الشركة  رأسمال  حدد 
درهم  قدا حرر بكامله ويتك3ن من)

1333)حصة بقيمة
درهم للحصة كلها في إسم) (133

السيد الخدير جحرون
غير) ملدة  الشركة  تسيير  اسند 
جحرون) الخدير  للسيد  محدودة 

الحامل للبطاقة ال3طنية رقم
ي3لي3ز) (13 في) صالحيتها  املنتهية 

T135491 2326

ل3ثائق) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الشركة 
 2321 ي3 ي3) (38 بتاريخ) باملحمدية 
الشركة) وسجلت  (1332 عدد) تحت 

بالسجل التجاري تحت رقم)28263
1363I

FLASH ECONOMIE

أكوربام
شركة املساهمة
تف3يت حصص

أك3ربام
شركة مد ية عقارية

رأسمالها 233.333  درهم
مقرها اإلجتماعي:22 مكرر ز قة بني 

عمارالفيليت
 الدار البيضاء

 19 بتاريخ) م3ثق  عقد  بمقت�شى 
االاله) عبد  السيد  باع  (2323  3 بر)
بنمنص3ر حصة واحدة من الحصص)
التي يملكها في شركة أك3ربام شركة)
أالجاد) لفائدة شركة  عقارية  مد ية 
املسؤولية) محدودة  شركة  للت3زيع 
درهم مقرها) (33.333.333 رأسمالها)
أوالد) دوار  ب3سك3رة  (: اإلجتماعي)

الشيخ أوالد حدو الدار البيضاء.
1364I

FLASH ECONOMIE

AGADONG FISHERIES
شركة املساهمة

استمرار نشاط الشركة

AGADONG FISHERIES
شركة مساهمة، رأسمالها 

333.333.33 درهم
املقر الرئيس:

4 ز قة لبليدة، الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 66211 – 
التعريف الضريبي 1333165 
– التعريف امل3حد للمقاولة 

332328213333368
)ضياع ثالثة أرباع رأسمال الشركة
)أوال:)قرر الجمع العام االستثنائي)
(،2321  /26/35 بتاريخ) املنعقد 
 357 املادة) ملقتضيات  تطبيقا  ( أ ه)
 33 في) املؤرخ  الشريف  الظهير  من 

داع) هناك  ليس  أ ه  ( (1996 غشت)

لحل الشركة وبالتالي استمرار وج3د)

الشركة.—

لدى) القا 3ني  اإليداع  تم  ثا يا:)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 15/36/2321 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت عدد.782731

للخالصة والتذكير

مجلس اإلدارة

1365I

FLASH ECONOMIE

 GENERAL ATLANTIC

TRAWLERS

شركة املساهمة

استمرار نشاط الشركة

 GENERAL ATLANTIC

TRAWLERS

شركة مساهمة، رأسمالها 

300.000,00 درهم

املقر الرئيس: 4، ز قة لبليدة، 

الدارالبيضاء

السجل التجاري: 51177 – 

التعريف الضريبي: 1333333

التعريف امل3حد للمقاولة: 

332328239333395

 ضياع ثالثة أرباع رأسمال الشركة

أوال:)قرر الجمع العام االستثنائي)

(،2321  /26/35 بتاريخ) املنعقد 

 357 املادة) ملقتضيات  تطبيقا  ( أ ه)

 33 في) املؤرخ  الشريف  الظهير  من 

داع) هناك  ليس  أ ه  ( (1996 غشت)

لحل الشركة وبالتالي استمرار وج3د)

الشركة.—

لدى) القا 3ني  اإليداع  تم  ثا يا:)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 15/36/2321 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت عدد.782733
للخالصة والتذكير

مجلس اإلدارة

1366I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

ERZIQI LIL ISKANE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 ERZIQI LIL ISKANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 233 

تجزئة برادي 2 حي املحاميد,مراكش 

- 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ERZIQI LIL ISKANE

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

 233 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

2)حي املحاميد,مراكش) تجزئة برادي)

- 43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: السيد عبد هللا الرزيقي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد عبد هللا الرزيقي عن3ا ه)ا)))
املحاميد) الرقم341) الحسنى31)

مراكش)43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا الرزيقي عن3ا ه)ا)))
املحاميد) الرقم341) الحسنى31)

مراكش)43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125353.

1367I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE MAROCAINE DES
CARBURANTS IFNI

شركة املساهمة
استمرار نشاط الشركة

 SOCIETE MAROCAINE DES «
» CARBURANTS IFNI

شركة مساهمة، رأسمالها 
10.000.000,00 درهم

املقر الرئيس: 4، ز قة لبليدة، 
الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم -81371 
التعريف الضريبي رقم  1332321

التعريف امل3حد للمقاولة: 
333521922333372

 ضياع ثالثة أرباع رأسمال الشركة
)أوال:)قرر الجمع العام االستثنائي)
(،2321  /23/35 بتاريخ) املنعقد 
 357 املادة) ملقتضيات  تطبيقا  أ ه 
 33 في) املؤرخ  الشريف  الظهير  من 
داع) هناك  ليس  أ ه  (1996 غشت)
لحل الشركة وبالتالي استمرار وج3د)

الشركة.
لدى) القا 3ني  اإليداع  تم  ثا يا:)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
 15/36/2321 بتاريخ) بالدار البيضاء)

تحت عدد.782733
للخالصة والتذكير

مجلس اإلدارة

1368I

2319

نوفيل أنزي كرياسيون )سناك)
شركة املساهمة

تح3يل الشكل القا 3ني للشركة

2319
rabat maroc ،43333 ، املغرب
 3فيل أ زي كرياسي3ن )سناك) 

شركة املساهمة
و عن3ان مقرها االجتماعي 1377 

طريق ب3سك3رة  ليساسفة  - 23333 
الدارالبيضاء .

تح3يل الشكل القا 3ني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34411
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)35)مارس)2321)تم تح3يل)
الشكل القا 3ني للشركة من)»شركة)
املساهمة«)إلى)»شركة ذات املسؤولية)

املحدودة«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2321)تحت رقم)779437.
1369I

FLASH ECONOMIE

GICO AUDIT
إعالن متعدد القرارات

GICO AUDIT
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 33.333
مقرها االجتماعي : رقم 233 عمارة 
املتسلي عرصة القرطبي شارع األمير 

م3الي عبد هللا مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13339
العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
دجنبر) (25 املؤرخ بتاريخ) االستثنائي،)

1998،)قرر الشركاء:
تح3يل املقر اإلجتماعي للشركة) (-
املتسلي عرصة) عمارة  (233 رقم) إلى 
القرطبي شارع األمير م3الي عبد هللا)

مراكش.
ان) قرر  (2331 ماي) (15 -وبتاريخ)
مالك) املتمسك  الغني  عبد  السيد 
املك3 ة) اإلجتماعية  الحصص  كل 
حصة) (333 اي) الشركة،) لرأسمال 

املؤرخ) الحصص  تف3يت  لعقد  تبعا 

بتاريخ)13)ماي)2331.

بمبلغ) الشركة  رأسمال  -رفع 

رأسمال) ليصبح  درهم  (73.333

الشركة)133.333)درهم

-تح3يل الشكل القا 3ني))للشركة)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  الى 

ذات الشريك ال3حيد.

م3اءمة النظام األسا�شي للشركة)

مع القا 3ن عدد)5ـ96.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3لي3ز) ( (36 التجارية بمراكش بتاريخ)

2331)تحت رقم)16122.

1373I

CABINET RAMI EXPERTISE

SHARJAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

SHARJAH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  شارع 

عبد الكريم الخطابي عمارة بن 

م3�شى الج3اش الطابق الثاني فاس - 

33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
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عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHARJAH
أو) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وسيط))االستيراد والتصدير.
شارع) ( (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
بن) عمارة  الخطابي  الكريم  عبد 
م3�شى الج3اش الطابق الثاني فاس)-)

33333)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد فهد ارزيقي)):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ( ارزيقي) فهد  السيد 
اقامة) (37 الشقة) الصن3بر  ز قة 
فاس) (33333 النرجس ب فاس) بدر 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ( ارزيقي) فهد  السيد 
اقامة) (37 الشقة) الصن3بر  ز قة 
فاس) (33333 النرجس ب فاس) بدر 

املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2935.
1371I

FISCALITY CONSULTING CENTER

BASIC DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
BASIC DESIGN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في ط3ر 

التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

دار السالم، مكتب رقم 1 ، القطعة 

1 ، تجزئة 216، طابق 1، سعادة، 

مراكش - 43333 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.139323

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2321 ي3 ي3) (33 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (BASIC DESIGN

مقرها) وعن3ان  درهم  (23.333

اإلجتماعي تجزئة دار السالم،)مكتب)
(،216 تجزئة) (، (1 القطعة) (، (1 رقم)

 43333 (- مراكش) سعادة،) (،1 طابق)

مراكش املغرب  تيجة ل):)ازمة مالية.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

القطعة) (، (1 مكتب رقم) دار السالم،)

سعادة،) (،1 طابق) (،216 تجزئة) (، (1

مراكش)-)43333)مراكش املغرب.)

و عين:

البرت) شارل  ( ( جيان) السيد)ة))

شاتني) مالبري  عن3ا ه)ا)) و  اريتيس 

13333)مالبري شاتني))فرنسا) فرنسا)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125353.

1372I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

 ATLANTIQUE GROS
OEUVRES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل رقم 63 

العي3ن ، 73333، العي3ن املغرب

 ATLANTIQUE GROS OEUVRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 832 
ز قة س3يحات تجزئة 737 العي3ن - 

73333 العي3ن املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23596

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم) (2321 ي3 ي3) (14 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»933.333)درهم«)أي من)»133.333 
عن) درهم«) (1.333.333« إلى) درهم«)
أو) حصص  قدية  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( االبتدائية بالعي3ن)

2321)تحت رقم)1858.
1373I

بروفكس

FORAGE OUJDA ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

بروفكس
بشارع محمد الخامس اقامة البرصة 

وجدة ، 63333، وجدة املغرب
FORAGE OUJDA ORIENT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في ط3ر 
التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
احياء الشرق رقم 418 طريق سيدي 

يحي وجدة - 63333 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28141

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
2315)تقرر حل) 26)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( ( (FORAGE OUJDA ORIENT
وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي تجزئة احياء)الشرق)
وجدة) يحي  سيدي  طريق  (418 رقم)
(: ل) املغرب  تيجة  وجدة  (63333  -

نشاط ضعيف).

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

احياء)الشرق رقم)418)طريق سيدي)

يحي وجدة)-)63333)وجدة املغرب.)

و عين:

و) داودي  ( خليد) السيد)ة))

دوار البرارشة جماعة اهل) عن3ا ه)ا))

وجدة) (63333 وجدة) عمالة  ا كاد 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

شتنبر) (14 بتاريخ) ( ب3جدة) التجارية 

2315)تحت رقم)2397.

1374I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 METAOSMOZ

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

  METAOSMOZ CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

2 ، يمين ، شقة رقم 6 ،شارع الزاوية 

طارق ابن زياد، وابن عائشة ،إقامة 

اكسلسي3ر،عمارة 18، مراكش - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116339
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. METAOSMOZ CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز):)مقاول في:)
التدريب في) اإل ستشارات،الخدمات,)

الحياة املهنية.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
،شارع) (6 شقة رقم) (، يمين) (، (2 رقم)
وابن عائشة) الزاوية طارق ابن زياد،)
(،18 اكسلسي3ر،عمارة) ،إقامة 

مراكش)-)43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: السيدة))ملك ال3دغيري)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيدة))ملك ال3دغيري عن3ا ه)ا))
19)إقامة الخطابي شارع عبد الكريم)

الخطابي)43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
ملك اودغيري عن3ا ه)ا)) ( السيدة)
19)إقامة الخطابي شارع عبد الكريم)

الخطابي)43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125354.
1375I

SOFIDACE

 MAITRE2 ENTREPRISE
GENERALE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL(HAY(RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

 MAITRE2 ENTREPRISE
GENERALE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 4 ز قة 
 3باليا ، تجزئة 4، سكت3ر 17 ، 

بل3ك 1  ، حي الرياض    - 13113 
الرباط  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
152671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MAITRE2 ENTREPRISE  :

.GENERALE
مقاولة)) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
عامة ألشغال البناء)و لجميع الحرف)

واألشغال العامة)
الترتيب) (, التهييئ) (, التجديد) (-

وتصميم الديك3رات الداخلية.)
•)شراء)وبيع العقارات)،)واالنعاش)
وشراء) (، أشكاله) بجميع  العقاري 
وشراء) (، املعدات) أ 3اع  وبيع جميع 
اآلالت) وتأجير  (، السلع) جميع  وبيع 
واالستيراد) (، التداول) ومختلف  (،
(، وعم3ًما) وال3ساطة  (، والتصدير)
والتجارية) (، املالية) العمليات  جميع 
والعقارية) واملنق3لة  والصناعية 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
جميع) وكذلك  (، أعاله) بالنشاط 
العمليات التي قد تعزز تط3ير الشركة

-)التداول)
-)االشغال املختلفة,

ز قة) (4 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

 3باليا)،)تجزئة)4،)سكت3ر)17)،)بل3ك)
الرباط)) (13113 (- ( ( ( ،)حي الرياض) ( (1

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ي3سف بيكردن))):))1.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السيد ي3سف بيكردن)))عن3ا ه)ا))
6)اقامة الصخ3ر سيدي العابد) رقم)

الهره3رة)12343)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد ي3سف بيكردن)))عن3ا ه)ا))
6)اقامة الصخ3ر سيدي العابد) رقم)

الهره3رة)12343)تمارة املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (13 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)115333.
1376I

ARKOS

 KOZEN BIJUTERI SANAYI
VE TICARET LTD STI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 COMPLEXE(ERAC(BD(MED 6
 IMM(D1 N°8 LA(GIRONDE ،

23553، الدارالبيضاء املغرب
 KOZEN BIJUTERI SANAYI VE
TICARET LTD STI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : 153 

153 ز قة أحمد الج3ماري املعاريف 
56833 الدارالبيضاء 

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.422683
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2321 أبريل) (33 في) املؤرخ 
 KOZEN BIJUTERI SANAYI حل)
شركة) (VE TICARET LTD STI
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعن3ان) درهم  (133.333 رأسمالها)

ز قة) (153  153 اإلجتماعي) مقرها 

 56833 املعاريف) الج3ماري  أحمد 

الدارالبيضاء

نشاط) أي  وج3د  لعدم  ) تيجة 

تجاري.

و عين:

و) اله3اري  سهام  السيد)ة))

 B 3)عمارة) عن3ا ه)ا))بالد الخير ز قة)

 14533 الشق) عين  (15 مكرر شقة)

الدار البيضاء)كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)33)أبريل)2321)وفي)153)ز قة)

 56833 املعاريف) الج3ماري  أحمد 

الدارالبيضاء).

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)781738.

1377I

ml(congestfin

SEVEN AMA CHANGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

ml(congestfin

 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،

20101، casablanca(maroc

SEVEN AMA CHANGE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 25 شارع 

الحسن الصغير وز قة م3حى 

وحم3اقامة ج3هرة جاسم B درب 

عمرالدار البيضاء - 23333 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536767
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القا 3ن) (2318 دجنبر) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 SEVEN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AMA CHANGE

الصرف،) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتح3يل االم3ال.

 25 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

م3حى) وز قة  الصغير  الحسن  شارع 

درب) (B جاسم) ج3هرة  وحم3اقامة 

الدار) (23333 (- البيضاء) عمرالدار 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.333.333)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد احماد املغريطي):))23.333 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيد احماد املغريطي عن3ا ه)ا))

اقامة جنان البر 3�شي عمارة)12)رقم)

 23333 البيضاء) الدار  البر 3�شي  (4

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد احماد املغريطي عن3ا ه)ا))

اقامة جنان البر 3�شي عمارة)12)رقم)

 23333 البيضاء) الدار  البر 3�شي  (4

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782439.

1378I

STE AGEFICO SARL

LYCEE SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 93333، طنجة املغرب
LYCEE SHOP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 
منص3ر الذهبي رقم 4 - 93333 

طنجة املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.51969

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تف3يت السيد))ة))العربي يحيا)33 
حصة اجتماعية من أصل)53)حصة)
لفائدة))السيد))ة))محمد اتري بتاريخ)

19)ماي)2321.
تف3يت السيد))ة))العربي يحيا)23 
حصة اجتماعية من أصل)53)حصة)
عبدالرحيم اتري) )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاريخ)19)ماي)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243484.
1379I

MOHAMED BENNIS

دار اإلقريقية للكتاب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

دار اإلقريقية للكتاب  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شقة 15 - 
تعاو ية الحكيم س.ر. - طريق ز اتة  

- 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
دار) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اإلقريقية للكتاب).
غرض الشركة بإيجاز):)املتاجرة في)
-)تجهيزات املكاتب) اآلدوات املدرسية)
و) الح3اسيب  معدات  (- وراقة) (-
املراقبة)-)معدات التنطيف و الصحة)

-)اإلستيراد و التصدير.
 15 :)شقة) عن3ان املقر االجتماعي)
-)تعاو ية الحكيم س.ر.)-)طريق ز اتة))

- 93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 533.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السالم) عبد  الطهري  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (2.333   :

للحصة).
 1.533 ( (: السيد الطهري أشرف)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 753 ( (: هنيدة) الطهري  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
السيدة ك3 ة رشيدة):))753)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
السالم) عبد  الطهري  السيد 
عن3ا ه)ا))شارع غبد الرحيم ب3عبيد)

-)رقم)9 93333)تط3ان املغرب.
السيد الطهري أشرف عن3ا ه)ا))
شارع محمد داود)-)رقم)195 93333 

تط3ان املغرب.
السيدة الطهري هنيدة عن3ا ه)ا))
 9 رقم) (- شارع غبد الرحيم ب3عبيد)

93333)تط3ان املغرب.
عن3ا ه)ا)) رشيدة  ك3 ة  السيدة 
شارع محمد داود)-)رقم)195 93333 

تط3ان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد الطهري أشرف عن3ا ه)ا))

شارع محمد داود)-)رقم)195 93333 

تط3ان املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (14 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)5538.

1383I

HIGH EDGE CONSULTING

TETOUAN PROTEINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

TETOUAN PROTEINES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي 299 س3ق 

جديد الكر ة  - 93333 تط3ان 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TETOUAN PROTEINES

استراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املكمالت الغذائية.

 299 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

س3ق جديد الكر ة))-)93333)تط3ان)

املغرب).
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد لشهب):))333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

السيد جمال الدين الرب3ن):))433 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

333)حصة) ( (: السيد علي ابط3ي)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) لشهب  محمد  السيد 

1)شقة) مركب أمينة بل3ك ك عمارة)

تط3ان) (93333 ( احجاار العروسة) (2

املغرب.

الرب3ن) الدين  جمال  السيد 

 36 عن3ا ه)ا))شارع علي الشعرة زقة)

رقم)23 93333)تط3ان املغرب.

عن3ا ه)ا)) ابط3ي  علي  السيد 

ه) ج  بل3ك  تط3ان  ج3هرة  مركب 

15)الضحى) 4)شقة) 73)ط) 11)عمارة)

مرجان))93333)تط3ان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) لشهب  محمد  السيد 

1)شقة) مركب أمينة بل3ك ك عمارة)

تط3ان) (93333 ( احجاار العروسة) (2

املغرب

الرب3ن) الدين  جمال  السيد 

 36 عن3ا ه)ا))شارع علي الشعرة زقة)

رقم)23 93333)تط3ان املغرب

عن3ا ه)ا)) ابط3ي  علي  السيد 

ه) ج  بل3ك  تط3ان  ج3هرة  مركب 

15)الضحى) 4)شقة) 73)ط) 11)عمارة)

مرجان))93333)تط3ان املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بتط3ان)

2321)تحت رقم)1335.

1381I

MOORISH

 GLOBAL SERVICE & 
CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياق3ت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياق3ت 

الطابق 5 الشقة د، 23333، الدار 
البيضاء املغرب

 GLOBAL(SERVICE & 
  CONSTRUCTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
امل3من ز قة سمية اقامة شهرزاد 3 
الطابق 4 رقم 23 بامليي البيضاء - 

23342 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
537263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GLOBAL SERVICE &   :

. CONSTRUCTION SARL AU
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تشييد املباني املتن3عة)،)أعمال البنية)
واستيراد) تأجير  (، والتجهيز) التحتية 
التجهيزات) (، أعمال الطالء) (، اآلالت)

الخارجية...
عن3ان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
 3 امل3من ز قة سمية اقامة شهرزاد)
(- البيضاء) بامليي  (23 رقم) (4 الطابق)

23342)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الياس شارد)):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا)) ( شارد) الياس  السيد 

 31 طابق) ج  عمارة  االبرار  اقامة 

ب) ع  تاشفين  ابن  شارع  (32 شقة)

23333)الدار البيضاء) ( الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ( شارد) الياس  السيد 

 31 طابق) ج  عمارة  االبرار  اقامة 

ب) ع  تاشفين  ابن  شارع  (32 شقة)

23333)الدار البيضاء) ( الدارالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)783335.

1382I

NOUVAFISC

ABOUBACHAR LINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

NOUVAFISC

عمارة ب3لهدير شارع املقاومة ايت 

مل3ل ا زكان ، 83653، ا زكان 

املغرب

ABOUBACHAR LINE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع 

سيدي الحاج الحبيب اكي واكي رقم 

13 مكرر الدشيرة الحهادية - 86363 

الدشيرة الجهادية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23449

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ABOUBACHAR LINE

-) قل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير

-))االستيراد والتصدير.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

سيدي الحاج الحبيب اكي واكي رقم)

13)مكرر الدشيرة الحهادية)-)86363 

الدشيرة الجهادية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: بحرني) السيدة  جاة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 1333 (: بحرني) السيدة  جاة  (

بقيمة)133)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة  جاة بحرني عن3ا ه)ا))حي)

142)ايت مل3ل) 32)رقم) اكدال بل3ك)

86153)ايت مل3ل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيدة  جاة بحرني عن3ا ه)ا))حي)

142)ايت مل3ل) 32)رقم) اكدال بل3ك)

86153)ايت مل3ل املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( با زكان) االبتدائية 

2321)تحت رقم)1224.

1383I
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HIGH EDGE CONSULTING

BEN RAHMOUN CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

HIGH EDGE CONSULTING

 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

BEN RAHMOUN CAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي حي احريق 

شارع املنزه  - 93153 مرتيل املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25135

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2321 أبريل) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بن) محمد  )ة)) السيد) تف3يت 
1.333)حصة اجتماعية من) رحم3ن)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333 أصل)

)ة))عبد لطيف بن رحم3ن بتاريخ)18 

أبريل)2321.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

ماي) (27 بتاريخ) ( بتط3ان) االبتدائية 

2321)تحت رقم)1264.

1384I

STE AGEFICO SARL

GABIFOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 
رقم 4 ، 93333، طنجة املغرب

GABIFOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي شارع أب3 

بكر الرازي إقامة إبراهيم رقم 12 - 

93333 طنجة املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.137557

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2323 دجنبر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عبدالكريم) )ة)) السيد) تف3يت 

حصة اجتماعية من) (533 باعمراني)

)ة)) السيد) ( 533)حصة لفائدة) أصل)

دجنبر) (16 بتاريخ) محمد آدم زابيط 

.2323

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

دجنبر) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2323)تحت رقم)237672.

1385I

GHAZIR COMPTA PRO

 CENTRE D’ESTHETIQUE
MAJOREL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO

 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 CENTRE D’ESTHETIQUE

MAJOREL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي عمارة 

السالم 25 شقة في الطابق الثاني 

شارع م3الي عبد هللا كليز مراكش 

MARRAKECH 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE D’ESTHETIQUE

.MAJOREL
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العناية بالجمال)-شراء)وبيع منتجات)

ومستحضرات التجميل..
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الثاني) الطابق  في  شقة  (25 السالم)
مراكش) كليز  هللا  عبد  م3الي  شارع 
مراكش) (MARRAKECH 43333

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: الج3اي) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) الج3اي  رشيد  السيد 
فيال) (2 الشطر) بالم  ريفر  اقامة 
ال3يدان) ابراهيم  واحة سيدي  (213

مراكش)43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) الج3اي  رشيد  السيد 
فيال) (2 الشطر) بالم  ريفر  اقامة 
ال3يدان) ابراهيم  واحة سيدي  (213

مراكش)43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124814.
1386I

STE AGEFICO SARL

LYCEE SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تغيير نشاط الشركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 93333، طنجة املغرب

LYCEE SHOP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها االجتماعي ز قة 
منص3ر الذهبي رقم 4 - 93333 

طنجة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.51969

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تغيير) (2321 أبريل) (16 املؤرخ في)
امل3اد) »بيع  من) الشركة  نشاط 
أكالت) »مطعم  إلى) الغذائية«)

خفيفة«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)243134.
1387I

2319

ياكا كونساي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

2319
rabat maroc ،43333 ، املغرب

ياكا ك3نساي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي  شارع 
محمد V عمارة 358 ممر النخيل 
شقة 49 مكرر - 11333 الرباط 

املغرب.
تح3يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.147835

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تح3يل)) ( تم) (2321 ماي) (28 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ممر) (358 عمارة) (V محمد) شارع  («
 11333 (- مكرر) (49 شقة) النخيل 
»شارع العل3يين)) إلى) الرباط املغرب«)
ز قة))4)أحفير طابق)3)شقة)4)حسان)

- 13333)الرباط))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2321)تحت رقم)5941.
1388I
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FLASH ECONOMIE

NATURA FUSION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

NATURA FUSION
شركة محدودة املسؤولية رأسمالها 

333 533 درهم
، تجزئة او ا شارع القدس 
منظر ا776 الدار البيضاء 
السجل التجاري 431273

العام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
بالدار البيضاء،) ( االستثنائي املنعقد)

بتاريخ)7)ماي)2321))تقرر مايلي):
بمبلغ) االجتماعي  رأسمال  رفع  (·
 333 من) لينتقل  درهم  (1533  333

533)درهم إلى)333 333 2)درهم
حصة) (15  333 بإنشاء) ذلك  و  (
اجتماعية من فئة)133)درهم محررة)
بمقاصات مع دين سائل ثابت ومؤكد)

للشركاء)على الشركة.)
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 16 ي3م) البيضاء،) للدار  التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782939.
1389I

SARL

VANGUARD BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
VANGUARD BUSINESS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

س3مية إقامة شهرزاد 3،الطابق 
5 رقم 22 النخيل  الدار البيضاء 

22333 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

537337
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VANGUARD BUSINESS

:)املساهمة) غرض الشركة بإيجاز)

في الحصص.

ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

3،الطابق) شهرزاد) إقامة  س3مية 

البيضاء) الدار  ( النخيل) (22 رقم) (5

22333)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 COHEN & CO الشركة)

HOLDING :  783)حصة بقيمة)133 

درهم للحصة).

 SAFIA ESSAHL :  223 السيدة)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

 COHEN & CO الشركة)

ز قة) (17 رقم) عن3ا ه)ا)) (HOLDING

ج3رج سا د الطابق السفلي معاريف)

22333)الدار البيضاء)املغرب.

 SAFIA ESSAHL السيدة)

سا د) ج3رج  ز قة  (17 عن3ا ه)ا))

فل3ري))) فال  (32 شقة) (1 الطابق)

22333)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

 MOHAMED EL السيد)

COHEN)عن3ا ه)ا))تجزئة كاليف3ر يا)

ز قة)13)رقم)5  22333)الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)22463.

1393I

مكتب محاسبة

RAHMA TIJARA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمارة 41 شقة 2 ز قة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 233 الرشيدية ، 52334، 

الرشيدية املغرب

RAHMA TIJARA SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

تز يت رقم 38 البيطا الرشيدية - 

52333 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14969

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RAHMA TIJARA SARL AU
مم3ن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت)

ال3ساطة)

بيع الخضر بتقسيط.

ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

(- الرشيدية) البيطا  (38 رقم) تز يت 

52333)الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.333 ( (: عزيز) العلمي  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

عن3ا ه)ا))) عزيز  العلمي  السيد 
البيطا) (16 رقم) تافياللت  ز قة 
الرشيدية)52333)الراشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا))) عزيز  العلمي  السيد 
البيطا) (16 رقم) تافياللت  ز قة 
الرشيدية)52333)الراشيدية املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)931.

1391I

FLASH ECONOMIE

ECO PACK 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ECO PACK  شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رقم التقييد في السجل 
التجاري:363425

الجمع) محضر  بمقت�شى 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
 ECO PACK لشركة) (28/12/2323
شركة ذات املسؤولية املحدودة بمقر)
لينا) تجزئة  (299 الكائنة ب) الشركة 
فقد) البيضاء) الدار  معروف  سيدي 

تقرر ما يلي):
-الحل املسبق للشركة ابتداء)من)

28/12/2323
عبد) صفري3ي  السيد  -تعيين 
التعريف) لبطاقة  الحامل  السالم 
مصفي) (BY33411 رقم) ال3طنية 

للشركة.
املقر) في  التصفية  مكان  -تحديد 
 299 ب) الكائن  للشركة  اإلجتماعي 
الدار) معروف  سيدي  لينا  تجزئة 

البيضاء.
بكتابة) القا 3ني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  للمحكمة  الضبط 
تحت) (21/31/2321 بتاريخ) البيضاء)

رقم)762158.

1392I
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مكتب املحاسبة

LONDON BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
9 عمارة قبيل شارع الجيش امللكي 
سيدي بن3ر، 24353، سيدي بن3ر 

املغرب
LONDON BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

ايمن العمارة 1 املحل 1 حي املطار 
وسط الجديدة . الجديدة. 24333 

الجديدة. املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18255
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LONDON BUSINESS
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االدوات و املكتبيات
بيع اجهزة الحاس3ب
تتبيت اجهزة املراقبة

مقاول في اشغال البناء..
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
املطار) حي  (1 املحل) (1 العمارة) ايمن 
 24333 الجديدة.) (. الجديدة) وسط 

الجديدة.)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد االله بنلمسلمي):))533 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
 533 ( (: السيد عبد الرزاق ف3زي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

بنلمسلمي) االله  عبد  السيد 

 2 عمارة) ( مكة) اقامة  عن3ا ه)ا))

الشقة)38)الجديدة)24333)الجديدة)

املغرب.

ف3زي) الرزاق  عبد  السيد 

اقامة) الصداقة  تجزة  عن3ا ه)ا))

 24333 الجديدة) (13 رقم) ال3سام 

الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

بنلمسلمي) االله  عبد  السيد 

للتعريف) الةطنية  للبطاقة  الحامل 
اقامة) عن3ا ه)ا)) (MC213487 رقم)

الجديدة) (38 الشقة) (2 عمارة) ( مكة)

24333))الجديدة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)14)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)26593.

1393I

AMOURI CONSULTING

 HIZOUNI LARAKI
INVESTISSEMENT

إعالن متعدد القرارات

AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble

 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

 HIZOUNI LARAKI

INVESTISSEMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: ز قة رقم 

8 شقة رقم 6 املرجة واد فاس - 

33323 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.37763

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2323 23) 3 بر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املصادقة على إستقالة املسير القديم)

للشركة).

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد امحمد  ضال حيروني)

كمسير جديد للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل النشاط االجتماعي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

التدريب املنهي)-)تشغيل مركز االتصال)

االتصال) وسائل  وجميع  واإل تر ت 

القا 3 ية) االستشارة  (- األخرى)

للنزاعات في األرا�شي الجماعية

على) ينص  الذي  (:35 رقم) بند 

امحمد  ضال) السيد  عيين  مايلي:)

حيروني كمسير جديد للشركة

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)2923.

1394I

fiducon

FRISKA SPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

fiducon

 3N(rue(tahan ، 20100،

casablanca maroc

FRISKA SPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 26 تجزئة 

ال3فاق املنطقة الصناعية ال3لفة  - 

23193 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.143239

العام) الجمع  بمقت�شى 

دجنبر) (14 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2323

درهم«) (17.653.333« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (27.333.333« من) أي 

طريق) عن  درهم«) (44.653.333«

الشركة) دي3ن  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782339.

1395I

ABA GESTION SARLAU

FOHA
إعالن متعدد القرارات

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

FOHA  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعن3ان مقرها االجتماعي: 57 شارع 

لك3ر يش عين الذئاب الدار البيضاء 

- 23333 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.536781

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2321 يناير) (13 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

هبة)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تف3يض الصالحيات

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تح3يل مقر الشركة

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القا 3ني)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

إلي) ب3رقادي خالدي  من اللة م3 يا 

يسرى العفير

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تف3يض جميع الصالحيات إلي محمد)

 جيب العفير

على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 

ل3يس دافيد) (8 مايلي:)من بالمي رقم)

57)شارع لك3ر يش) إلى) الدارالبيضاء)

عين الذئاب الدار البيضاء.
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بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
ذات) شركة  إلى  عقارية  شركة  من 

مسؤولية محدودة
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782538.
1396I

fiducon

BESTWIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

fiducon
 3N(rue(tahan ، 20100،

casablanca maroc
BESTWIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 123 
 E7 RDC - إقامة عملية ليساسفة

23193 الدار البيضاء   املغرب.
تف3يت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.264459

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2321 ماي) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد) )ة)) السيد) تف3يت 
533)حصة اجتماعية من) الخزازري)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.333 أصل)
 27 بتاريخ) اوراجيم  العالي  عبد  )ة))

ماي)2321.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)782254.
1397I

SOCIETE RKF CONSULTING

PLAZA CATALONIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
رفع رأسمال الشركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 N0151 AVENUE(MER(MORTE

 HAY(RYAD(RTE(DE(SFROU(FES ،
30000، FES(MAROC

PLAZA CATALONIA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي تجزئة  
عثمان رقم 94 جرسيف تجزئة  
عثمان رقم 94 جرسيف 35133  

جرسيف املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1311

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
رفع) تم  (2321 ماي) (27 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»93.333 
إلى) درهم«) (13.333« أي من) درهم«)
»133.333)درهم«)عن طريق):))تقديم)

حصص  قدية أو عينية.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)18)ي3 ي3)

2321)تحت رقم)1133.
1398I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

ال3حيد

STE SOPIMMO SARL AU
إعالن متعدد القرارات

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك ال3حيد

23 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 23 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23333، بني مالل املغرب

STE SOPIMMO SARL AU »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك ال3حيد«
وعن3ان مقرها االجتماعي: 72 شقة 
رقم 6 عمارة س3مية حي الجبلية 
بل3ك 1 - 23333 بني مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3195
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2321 أبريل) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
درهم) (75333 مبلغ) تحرير  مايلي:)
الغير محررة من راسمال الشركة من)
الحساب الجاري للشريك من البيان)

الختامي املغلق ب)31-12-2323 

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الزيادة في راسمال الشركة برفعه من)

درهم) (897333 إلى) درهم  (133333

املحتجز) الربح  مبلغ  بإدماج  ودلك 

والبالغ)797333)درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

الذي ينص) (: (6 بند رقم بند رقم)
ه3) الشركة  املال  رأس  مايلي:) على 

ألف) وتسع3ن  وسبعة  مائة  ثما ية 

)897333.33)درهم))،)مكتتب) درهم)

ومحرر بالكامل.

الذي ينص) (:7 بند رقم بند رقم)
ه3) الشركة  املال  رأس  مايلي:) على 

ألف) وتسع3ن  وسبعة  مائة  ثما ية 

وهي) (، درهم)) (897333.33( درهم)

مقسمة إلى ثما ية آالف وتسع مائة)

وسبع3ن))8973))سهم بقيمة اسمية)

إلى) (1 من) مرقمة  (، درهم) (133.33

8973))مكتتب ومحرر بالكامل.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

28)ماي) )بتاريخ) االبتدائية ببني مالل)

2321)تحت رقم)639.

1399I

STE AGEFICO SARL

TILILANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 
رقم 4 ، 93333، طنجة املغرب

TILILANE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

ي3سفية رقم 8 إقامة ي3سفية رقم 

13 - 93333 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14475

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

2323)تم تعيين) 19)دجنبر) املؤرخ في)

يحيا) مسير جديد للشركة السيد)ة))

حسن كمسير وحيد

تبعا لقب3ل استقالة املسير.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
فبراير) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)238877.

1133I

STE TENSION SAISS SARL

TENSION SAISS شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE TENSION SAISS SARL
 N°55 AV(EL(ISMAILIA(RUE

 VENEZUELA(ZOUHOUR 1،
 30000، FES(MAROC ، 30000،

FES MAROC
شركة TENSION SAISS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : رقم 55  

شارع االسماعيلية ز قة فنزويال 
الزه3ر 1   - 33333 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.36199
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 يناير) (15 املؤرخ في)
شركة)TENSION SAISS))شركة ذات)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعن3ان  درهم  (133.333
اإلجتماعي رقم)55))شارع االسماعيلية)
 33333  -    1 الزه3ر) فنزويال  ز قة 
فاس املغرب  تيجة لعدم الت3فيق في)

ا جاز املشروع.
و عين:

و) يعق3بي  ( ( احمد) السيد)ة))
6)حي سيدي) 83)ز قة) عن3ا ه)ا))رقم)
فاس) (33333 العليا) زواغة  بلهتدي 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 83 وفي رقم) (2321 يناير) (25 بتاريخ)
زواغة) بالهدي  سيدي  حي  (6 ز قة)

العليا)-)33333)فاس املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
أبريل) (33 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2321)تحت رقم)321/2138.

1131I
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مستأمنة عالم األرقام

NAFOURA TECHNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مستأمنة عالم األرقام
رقم 139 ساحة كيل الحب3ب 

الطابق التاني الفقبه بن صالح ، 
23233، الفقيه بن صالح املغرب

NAFOURA TECHNIQUE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األول حي السعادة الز قة 35 الرقم 
42 الفقيه بن صالح - 23233 

الفقيه بت صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAFOURA TECHNIQUE
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

األعمال املختلفة و البناء.
اصالح و بناء)النافرات و املسابح و)

القن3ات املائية.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
الرقم) (35 األول حي السعادة الز قة)
42)الفقيه بن صالح)-)23233)الفقيه)

بت صالح املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الصمد) عبد  الشنقري  السيد 
درهم) (133 بقيمة) حصة  (1.333   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

الصمد) عبد  الشنقري  السيد 

رقم) (35 عن3ا ه)ا))حي السعادة ز قة)

42 23233)الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

الصمد) عبد  الشنقري  السيد 

رقم) (35 عن3ا ه)ا))حي السعادة ز قة)

42 23233)الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

22)أبريل)2321)تحت رقم)128.

1132I

EURODEFI MANAGEWELL

FIVE MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA

MAROC

FIVE MARRAKECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 

عبد امل3من الطابق 2 رقم 15 الدار 

البيضاء الدار البيضاء 23363 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

 FIVE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARRAKECH

الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، العقارات) حيازة وإدارة  (، العقاري)

شراء)وبيع العقارات.

 119 (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 15 رقم) (2 شارع عبد امل3من الطابق)

 23363 الدار البيضاء)الدار البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 733 ( (: ب3ل3يرد) مبارك  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 133 ( (: حسناوي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

 ABO INVEST :  233 الشركة)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة مبارك ب3ل3يرد عن3ا ه)ا))

 De la République La Garenne(,92

 Colombes 92253 France 92253

.La Garenne Colombes  FRANCE

السيد محمد حسناوي عن3ا ه)ا))

 RUE DES COLLINES 93223  22

 GAGNY FRANCE 93223 GAGNY

.FRANCE

ABO INVEST)عن3ا ه)ا)) الشركة)

 BD ABDELMOUMEN (,119

.23363 CASABLANCA MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ب3ل3يرد  مبارك  السيد 

 De la République La Garenne(,92

 Colombes 92253 France 92253

enne Colombes FRANCE

ب3الكرش) الكريم  عبد  السيد 

 PLACE  DE L’IRIS  23 عن3ا ه)ا))

 COURBOIE  92433 COURBOIE

FRANCE

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)783593.

1133I

cabinet ermes sarl

SOCIETE LOUBNA AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

cabinet ermes sarl

 av(prince(heritier(imm(ahram

 n°04 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

 SOCIETE LOUBNA AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي 27 ز قة 

احمد ب القا�شي حي فال فل3ري. 

طنجة 93333 طنجة املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86131

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2323 دجنبر) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

شهيد) احمد  )ة)) السيد) تف3يت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (153

1.333)حصة لفائدة))السيد))ة))لبنى)

شهيد بتاريخ)23)دجنبر)2323.

حبيبة غسال) )ة)) السيد) تف3يت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (153

1.333)حصة لفائدة))السيد))ة))لبنى)

شهيد بتاريخ)23)دجنبر)2323.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (

أبريل) (22 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)3726.

1134I

(COMPTABLE((مكتب املحاسبة

 MARKET OF CHEMIST

)(S.A.R.L-A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة
ز قة فاس اقامة رياض املدينة 

الطابق الثاني رقم 23 بركان ، 

63333، بركان املغرب
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MARKET(OF(CHEMIST (S.A.R.L-
A.U) شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 171 
اقامة عمالة الراشيدية  - 52333 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14883

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
MARKET OF CHEMIST (S.A.R.L-

.(A.U
غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

م3اد شبه الصيدلية.
عن3ان املقر االجتماعي):)رقم)171 
 52333 (- ( الراشيدية) عمالة  اقامة 

الراشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بلعزيز محمد):))133)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).
)السيد بلعزيز محمد):)133)بقيمة)

133)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) محمد  بلعزيز  السيد 
الراشيدية) عمالة  اقامة  (171 رقم)

52333)الراشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) محمد  بلعزيز  السيد 
الراشيدية) عمالة  اقامة  (171 رقم)

52333)الراشيدية املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)282.
1135I

STE AGEFICO SARL

TILILANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تف3يت حصص

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 93333، طنجة املغرب
TILILANE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

ي3سفية رقم 8 إقامة ي3سفية رقم 
13 - 93333 طنجة املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14475
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2323 دجنبر) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
يحيا) أحمد  )ة)) السيد) تف3يت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (4.533
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.333

حسن يحيا بتاريخ)23)دجنبر)2323.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
فبراير) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2321)تحت رقم)238877.
1136I

AMDE

MGSEC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MGSEC SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة 

سمية اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 

النخيل البيضاء - 23343 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.482325
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2321 29)مارس) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 MGSEC SARL ال3حيد) الشريك 
درهم) (133.333 مبلغ رأسمالها) ( (AU
وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة سمية)
النخيل) (5 الطابق) (3 اقامة شهرزاد)
البيضاء) الدار  (23343 (- البيضاء)

املغرب  تيجة ل):)-))سي3لة مالية.
-)جائحة ك3رو ا..

ز قة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 5 الطابق) (3 شهرزاد) اقامة  سمية 
النخيل البيضاء)املغرب)23343)الدار)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) غنام  ( ( محمد) السيد)ة))
مراكش) (43333 مراكش) عن3ا ه)ا))

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 
و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2321)تحت رقم)774337.
1137I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

شركة تافاكت العين ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،
72333، السمارة املغرب

شركة تافاكت العين ش.م.م شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعن3ان مقرها اإلجتماعي ز قة جبل 
ام3ريك الرقم 39 الحي الحسني 

السمارة - 72333 السمارة السمارة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)

تم إعداد القا 3ن) (2321 مارس) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

تافاكت العين ش.م.م.

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واشغال عامة.

ز قة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 

جبل ام3ريك الرقم)39)الحي الحسني)

السمارة)-)72333)السمارة السمارة.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: الزايدي) معدلة  السيدة 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

((: الحج3جي) السيد م3الي بشري 

533)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):

السيدة معدلة الزايدي عن3ا ه)ا))

 72333 12 ز قة جبل م3ريك الرقم)

السمارة املغرب.

الحج3جي) بشري  م3الي  السيد 

عن3ا ه)ا))ز قة م3�شى ولد عمر الرقم)

34  72333)السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

السيد معدلة الزايدي عن3ا ه)ا))

 72333 12 ز قة جبل م3ريك الرقم)

السمارة املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)24)مارس)

2321)تحت رقم)137/2321.

1138I
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SOCIETE RKF CONSULTING

S.I.H ROUTE ET PONT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 N0151 AVENUE(MER(MORTE

 HAY(RYAD(RTE(DE(SFROU(FES ،
30000، FES(MAROC

S.I.H ROUTE ET PONT  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 25 

تجزءة  ادية 2 حي بنس3دة فاس رقم 
25 تجزءة  ادية 2 حي بنس3دة فاس 

33333  فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67945

في) مؤرخ  م3ثق  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 S.I.H (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. ROUTE ET PONT
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متن3عة وأعمال بناء.
 25 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)
تجزءة  ادية)2)حي بنس3دة فاس رقم)
2)حي بنس3دة فاس) 25)تجزءة  ادية)

33333))فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ابحير  سفيان  السيد 
فاس) بلخياط  (11 رقم) (19 شارع)

33333))فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وم3اطن مسيري الشركة:

عن3ا ه)ا)) ابحير  سفيان  السيد 
فاس) بلخياط  (11 رقم) (19 شارع)

33333))فاس املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)24)ماي)2321 

تحت رقم)2484.
1139I

SOLUCIA EXPERTISE

ISOVEILLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
ISOVEILLE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 11 
ز قة عزيز بالل الطابق الخامس, 
املعاريف - 23333 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
537251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ISOVEILLE
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الهندسة،)الدعم،)االختبار واملراقبة.

 11 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)
الخامس,) الطابق  بالل  عزيز  ز قة 
البيضاء) الدار  (23333 (- املعاريف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اسماعيل الزوين):))1.333 
حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات وم3اطن الشركاء):

الزوين) اسماعيل  السيد 
الخزامى) إقامة  ليساسفة  عن3ا ه)ا))
الدار) (23333   6 شقة) (13 عمارة) (6

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل الزوين عن3ا ه)ا))
ليساسفة إقامة الخزامى)6)عمارة)13 
شقة)6  23333)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)783328.
1113I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

OASIS ESTATE GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

OASIS ESTATE GESTION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي اقامة فرح 
كامب منجان الشقة رقم 2 الطابق 

االر�شي جليز - 43333 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ي3 ي3) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 OASIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ESTATE GESTION
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واستغالل دور الضيافة
تنظيم امللتقيات.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 2 رقم) الشقة  منجان  كامب  فرح 
 43333 (- جليز) االر�شي  الطابق 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
((: السيد روز االن مارسيل روال د)
133)حصة بقيمة)133)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات وم3اطن الشركاء):
روال د) مارسيل  االن  روز  السيد 
برستيجيا) سيتي  ك3لف  عن3ا ه)ا))
 43333 السادس) محمد  شارع 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
روال د) مارسيل  االن  روز  السيد 
برستيجيا) سيتي  ك3لف  عن3ا ه)ا))
 43333 السادس) محمد  شارع 

مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (15 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125334.
1111I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

DETERGENCE INDUSTRIE
إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13692

 DETERGENCE INDUSTRIE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك ال3حيد«

وعن3ان مقرها االجتماعي: الحي 

الصناعي سيدي غا م  تجزئة رقم 

132 - 43333 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13281

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي)

اتخاذ) تم  (2321 ماي) (26 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تف3يت حصص في الشركة

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)تعيين مسير جديد للشركة مع)

استقالة املسير القديم

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة مختصل لتسمية الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

سيباستيان) سيج3ين  السيد  قام 

حصصه) مجم3ع  من  (1633 ببيع)

 -833 التالي) في الشركة على الشكل 

ميشيل شاغ3) فليب  السيد  لفائدة 

دا يال) برين3  السيد  لفائدة  (-833

وعليه تغير الشكل) (, باتريك م3 طيي)

دات) لتصبح  للشركة  القا 3ني 

مسؤولية محدودة)

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

سيج3ين) السيد  استقالة  مايلي:)

كمسير) مهامه  من  سيباستيان 

للشركة و تعين كل من لسيد فليب)

دا يال) برين3  والسيد  ميشيل شاغ3 

باتريك م3 طيي مسيران جدد للشركة))

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:))

لتسمية) (»ID« اختصار) اضافة 

الشركة

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125161.

1112I

PROXY FINANCE

GOURMET KEBAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تح3يل املقر االجتماعي للشركة

PROXY FINANCE
 Angle(Yaacoub(El(Mansour(Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme(Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
GOURMET KEBAB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعن3ان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
يعق3ب املنص3ر وعالل الفا�شي ، 

عمارة 24 مكتب 23 الطابق الثالث 
، فضاء الصف3ة مراكش - 43333 

مراكش املغرب.
تح3يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.111387

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي)
تح3يل)) ( تم) (2321 ماي) (13 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
وعالل) املنص3ر  يعق3ب  »تقاطع 
الفا�شي)،)عمارة)24)مكتب)23)الطابق)
(- مراكش) الصف3ة  فضاء) (، الثالث)
43333)مراكش املغرب«)إلى)»رقم)53 
 43333 (- شارع محمد البقال كيليز)

مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (38 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124826.
1113I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

WAR RAOK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

WAR RAOK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي : اقامة 
فرح كامب منجان الشقة رقم 

2 الطابق االر�شي جليز - 43333 
مراكش فرنسا.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.135713

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 ماي) (28 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية) (WAR RAOK
محدودة ذات الشريك ال3حيد مبلغ)
وعن3ان) درهم  (13.333 رأسمالها)
كامب) فرح  اقامة  اإلجتماعي  مقرها 
منجان الشقة رقم)2)الطابق االر�شي)
جليز)-)43333)مراكش فرنسا  تيجة)

لت3قيف نشاط الشركة.
و عين:

سلم3ن) ( فليب) ج3ن  السيد)ة))
 22683 طريق بير 3) (54 و عن3ا ه)ا))

فرنسا فرنسا كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)13)ي3 ي3)2321)وفي اقامة فرح)
الطابق) (2 كامب منجان الشقة رقم)
مراكش) (43333 (- جليز) االر�شي 

فرنسا.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125342.
1114I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

DÉTERGENCE INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تح3يل املقر االجتماعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 DÉTERGENCE INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي سيدي غا م  تجزئة رقم 
17  - 43333 مراكش املغرب.

تح3يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13281

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

تح3يل)) ( تم) (2321 ماي) (34 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

تجزئة) ( »الحي الصناعي سيدي غا م)
رقم)17  - 43333)مراكش املغرب«)إلى)

تجزئة) ( »الحي الصناعي سيدي غا م)
رقم)132  - 43333)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ي3 ي3) (32 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124638.

1115I

PROXY FINANCE

 AMALE EL FATMIOUI

CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE

 Angle(Yaacoub(El(Mansour(Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 (espace

 Assafwa(, 3eme(Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

  AMALE EL FATMIOUI CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي رقم 39 

شارع لال الياق3ت الطابق الخامس 

الدار البيضاء - 23333 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 أبريل) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



13693 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AMALE EL FATMIOUI CONSEIL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
 39 رقم) (: عن3ان املقر االجتماعي)

الخامس) الطابق  الياق3ت  لال  شارع 

الدار البيضاء)-)23333)الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 133 ( (: السيدة امال الفاطمي3ي)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
الفاطمي3ي) امال  السيدة 

باريس) (75333 فرنسا) عن3ا ه)ا))

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
الفاطمي3ي) امال  السيدة 

باريس) (75333 فرنسا) عن3ا ه)ا))

فرنسا

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ي3 ي3)2321)تحت رقم)23929.

1116I

مارس مطال

فوخارڭو م.ت.د
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

مارس مطال
رقم 173 تجزئة غيثة بنس3دة فاس 

، 33333، فاس املغرب

ف3خارڭ3 م.ت.د شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد

وعن3ان مقرها اإلجتماعي دوار أيت 

علي عين الشڭاڭ صفرو - 31333 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3311

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 يناير) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.

عند) متب3عة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ف3خارڭ3 م.ت.د.

النجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة

أشغال متن3عة.

:)دوار أيت) عن3ان املقر االجتماعي)

 31333 (- علي عين الشڭاڭ صفرو)

صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد فؤاد خرك3):))1.333)حصة)

بقيمة)133)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):

 41 السيد فؤاد خرك3 عن3ا ه)ا))

 33333 فاس) بنس3دة  الجديد  حي 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:

 41 السيد فؤاد خرك3 عن3ا ه)ا))

 33333 فاس) بنس3دة  الجديد  حي 

فاس املغرب

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

ماي) (13 بتاريخ) ( بصفرو) االبتدائية 

2321)تحت رقم)334.

1117I

CONSEILS EVERNAGE

ZOUINA RED TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تف3يت حصص

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

ZOUINA RED TOUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي  رقم 265 

تجزئة ابن ت3مرت  99453/34 
مراكش - 43333 مراكش املغرب.

تف3يت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت) (2321 فبراير) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بر 3خ  ادية) )ة)) السيد) تف3يت 
من) اجتماعية  حصة  (3.433.333
لفائدة)) حصة  (7.333.333 أصل)
السيد))ة))خالد كرير بتاريخ)31)فبراير)

.2321
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم  (
ماي) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2321)تحت رقم)124392.
1118I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

NATURE GOURMANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
قفل التصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

NATURE GOURMANDE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي : 21 ماش3 

بل3ك A ا ارة - 43333 مراكش 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.48995
ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل) (2321 ماي) (28 في) املؤرخ 
شركة) (NATURE GOURMANDE
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
ال3حيد مبلغ رأسمالها)13.333)درهم)
ماش3) (21 وعن3ان مقرها اإلجتماعي)
بل3ك)A)ا ارة)-)43333)مراكش املغرب)

 تيجة لت3قيف نشاط الشركة).
و عين:

و) فا جمان  ( جبرييل) السيد)ة))
 43333  6 جنان تاركا رقم) عن3ا ه)ا))
مراكش املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
ماش3) (21 وفي) (2321 ماي) (28 بتاريخ)

بل3ك)A)ا ارة)-).)مراكش املغرب.
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)125341.

1119I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 ERIC MEIGNAT FROMAGER
AFFINEUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك ال3حيد

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ERIC MEIGNAT FROMAGER
AFFINEUR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي اقامة فرح 
كامب منجان الشقة رقم 2 الطابق 

االر�شي جليز - 43333 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115697



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13694

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ERIC MEIGNAT FROMAGER

.AFFINEUR
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

امل3اد الغدائية.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عن3ان 
 2 رقم) الشقة  منجان  كامب  فرح 
 43333 (- جليز) االر�شي  الطابق 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.333 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 133 ( (: السيد مينيا اريك ريم3 د)

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
ريم3 د) اريك  مينيا  السيد 
تجزئة) باهية  ز قة  (479 عن3ا ه)ا))
مراكش) (43333 تاركا) املصم3دي 

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
ريم3 د) اريك  مينيا  السيد 
تجزئة) باهية  ز قة  (479 عن3ا ه)ا))
مراكش) (43333 تاركا) املصم3دي 

املغرب.

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (37 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124763.
1123I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

MOLY PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
تأسيس شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MOLY PHARMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد
وعن3ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
2 املنار 2 دوار سراغنة  كدية العبيد  

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك ال3حيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�شى)
القا 3ن) إعداد  تم  (2321 ماي) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

ال3حيد.
عند) متب3عة  الشركة  تسمية 
 MOLY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PHARMA

بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالتقسيط ملنت3جات شبه صيدلية,)

منت3جات تجميل)
-)استيراد.

عن3ان املقر االجتماعي):)محل رقم)
2)املنار)2)دوار سراغنة))كدية العبيد))

43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 133.333 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.333 ( (: ياسين) سابيك  السيد 

حصة بقيمة)133)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات وم3اطن الشركاء):
عن3ا ه)ا)) ياسين  سابيك  السيد 
 43333  977 رقم) (2 النخيل) تجزئة 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وم3اطن مسيري الشركة:
عن3ا ه)ا)) ياسين  سابيك  السيد 
 43333  977 رقم) (2 النخيل) تجزئة 

مراكش املغرب
باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 
ي3 ي3) (39 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)124837.
1121I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ID MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك ال3حيد
حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ID MANAGEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ال3حيد)في ط3ر التصفية)

وعن3ان مقرها اإلجتماعي درب 

سيدي احمد بناصر قاعت بناهيض 

- 43333 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66357

ال3حيد) الشريك  قرار  بمقت�شى 

 2321 مارس) (29 في) املؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

 ID ال3حيد) الشريك  ذات  محدودة 

رأسمالها) مبلغ  ( (MANAGEMENT

مقرها) وعن3ان  درهم  (1.333

اإلجتماعي درب سيدي احمد بناصر)

مراكش) (43333 (- بناهيض) قاعت 

نشاط) ت3قيف  (: ل) املغرب  تيجة 

الشركة.

درب) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سيدي احمد بناصر قاعت بناهيض)

- 43333)مراكش املغرب.)

و عين:

و) ديبرتري  ( ا كريد) السيد)ة))
(. تجزئة االزدهار) (19 رقم) عن3ا ه)ا))

مراكش املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخ3لة  الصالحيات  على 

و) العق3د  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ال3ثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القا 3ني  اإليداع  تم 

فبراير) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2321)تحت رقم)123356.

1122I
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املحكمة  التجارية بمراكش
ملف عدد):)2321/84

حساب رقم):)3313

بيع أصل تجاري
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بمراكش) ومسجل  (2321 أبريل) (23
باعت شركة) (2321 أبريل) (21 بتاريخ)
تينمار شركة محدودة املسؤولية ذات)
الشريك ال3حيد رأسماله)6.225.333 
التجاري) بالسجل  واملسجلة  درهما 
مقرها اإلجتماعي) (،6145 تحت عدد)
سيدي) الصناعي  الحي  (138 بالرقم)
الحي) (11 ص.ب) آسفي  طريق  غا م 
الحسني مراكش لفائدة شركة ات3ليي)
اإلسم) مجه3لة  ( شركة) ا.ك.س،)
رأسمالها)23.313.333)درهما،)مقرها)
اإلجتماعي بالرقم)134)الحي الصناعي)
 25 ص.ب) مراكش  غا م  سيدي 
املسجلة بالسجل التجاري تحت عدد)

.1897
الكائن) الثا 3ي  التجاري  األصل 
بالبقعتين)194)و195)بالحي الصناعي)
مراكش) آسفي  طريق  غا م  سيدي 
املالبس) وصباغة  للحياكة  واملعد 
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 
املادية) عناصره  بجميع  (6145 عدد)
واملنع3ية بمبلغ)23.314.833)درهما.

أعاله) املذك3ر  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدم3ا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
الي3م) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول):
عن رئيس كتابة الضبط

20 مكرر

املحكمة))التجارية بمراكش
ملف عدد):)2321/85

حساب رقم):)3317

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
بمراكش) ومسجل  (2321 أبريل) (15
2321)قررت السيدة) 26)ماي) بتاريخ)

ل.ب.ت.و) الحاملة  صفية  ابخير 
بالعمارة) الساكنة  (EB28438 رقم)
حي) (2 إقامة السعادة) (24 شقة) (163

املحمدي اكادير.
مراكش) صفاء) صيدلية  لشركة 
بدوار) اإلجتماعي  مقرها  الكائن 
 1659 رقم) (33 بل3ك) املحاميد 

مراكش،)في ط3ر التأسيس.
الكائن) التجاري  األصل  جميع 
 1659 رقم) (33 بدوار املحاميد بل3ك)
واملسجل) لصيدلية  واملعد  مراكش 
عناصره) بجميع  التجاري  بالسجل 
املادية واملنع3ية))كحصة في الشركة،)

ق3م بمبلغ)1.138.333.33)درهما.
فعلى دائني مقدم))الحصة املذك3ر)
إلى) بتصريحاتهم  يتقدم3ا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ)
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)
الي3م الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن األول):

عن رئيس كتابة))الضبط

21 مكرر

املحكمة))التجارية بمراكش

ملف عدد):)2321/86

حساب رقم):)3318

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بمراكش) ومسجل  (2321 أبريل) (15
السيد) قدم  (2321 ماي) (26 بتاريخ)
حداد محمد الحامل ل.ب.ت.و رقم)
س.) (1 باملسيرة) الساكن  (I346629
مراكش.) (7 شقة) (535 بدر) عمارة 
لشركة صيدلية اإلمام مسلم مراكش)
باملحاميد) اإلجتماعي  مقرها  الكائن 
في ط3ر) 6)مراكش،) 381)سعادة) رقم)

التأسيس.
الكائن) التجاري  األصل  جميع 
باملحاميد رقم)381)سعادة)6)مراكش)
بالسجل) واملسجل  لصيدلية  واملعد 
املادية) عناصره  بجميع  التجاري 
ق3م) كحصة في الشركة،) ( واملنع3ية)

بمبلغ)1.518.333.33)درهما.

فعلى دائني مقدم))الحصة املذك3ر)

إلى) بتصريحاتهم  يتقدم3ا  أن  أعاله 

باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ)

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)

الي3م الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن األول):

عن رئيس كتابة الضبط

22 مكرر

املحكمة))التجارية بمراكش

ملف رقم):)2321/87

حساب رقم):)3323

بيع أصل تجاري
بمقت�شى عقد تلقاه األستاذ ر�شى)

18)ماي) ب3ملان م3ثق بمراكش بتاريخ)

2321،)املسجل بتاريخ)25)ماي)2321،)

2321-33411386- سجل املداخيل)

(،35969 باستخالص) ( أمر) (،11371

باع) (،23211297711349 ت3صيل)

السيد فرانس3ا فيليب هنري ل3يس)

عدد) السفر  لج3از  الحامل  بريتنيي 

السيد) عنه  ين3ب  (،18HE62263

بالسجل) واملسجل  جي3م3  جيرارد 

عدد) تحت  بمراكش  التجاري 

لفائدة السيد سك3ت ألين) (،76334

عدد) السفر  لج3از  الحامل  ب3 د،)

الشريك) بصفته  (،498713549

شركة) ميلر  ب3 د  شركة  في  ال3حيد 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)
التجاري) بالسجل  واملسجلة  وحيد،)

بمراكش تحت عدد)133613،)جميع)

بمراكش) الكائن  التجاري  األصل 

رقم) درب الشرفة الكبير،) امل3اسين،)

14)واملقيد بالسجل التجاري ملراكش)

السجل) من  (76334 عدد) تحت 

من) (،1938 عدد) وتحت  التحليلي،)

عناصره) بجميع  الترتيبي  السجل 

قدره) بثمن  وذلك  واملعن3ية  املادية 

637.233.33درهم.

أعاله) املذك3ر  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدم3ا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)

الي3م) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول):

عن رئيس كتابة الضبط

23 مكرر

املحكمة))التجارية بمراكش

ملف رقم):)2321/88

حساب رقم):)3319

بيع أصل تجاري
األستاذ) تلقاه  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ) بمراكش  م3ثق  ب3ملان  ر�شى 

بتاريخ) املسجل  (،2321 مارس) (13

املداخيل) سجل  (،2321 مارس) (18

مر)) أ ،2 3 2 1 - 3 3 2 3 1 3 4 / 1 1 3 7 1

ت3صيل) (،19957 باستخالص)

السيد) باع  (،2321687411349

للبطاقة) الحامل  حل3ي  محمد 

 G195355 عدد) للتعريف  ال3طنية 

بصفته ممثل شركة ديكامبي3 شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

التجاري) بالسجل  واملسجل  وحيد 

لفائدة) (،43913 بمراكش تحت عدد)

الحامل) السيد ف3زي طال3ت ب3 د،)

عدد) للتعريف  ال3طنية  للبطاقة 

B462238،)بصفته مسير لشركة باملا)

مسؤولية) ذات  شركة  ( ه3سبيتالتي)

محدودة واملسجلة بالسجل التجاري)

بمراكش تحت عدد)112139،)جميع)

األصل التجاري الكائن بمراكش باب)

واملقيد) (، (4 دكالة درب الجديد رقم)

بالسجل التجاري ملراكش تحت عدد)

43913)من السجل التحليلي،)وتحت)

الترتيبي) السجل  من  (،3789 عدد)

واملعن3ية) املادية  عناصره  بجميع 

وذلك بثمن قدره)523.663.33درهم.

 II.  -  إعالنات قضائية
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أعاله) املذك3ر  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدم3ا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
الي3م) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر الثاني.
اإلعالن األول):

عن رئيس كتابة الضبط

24 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم):))2321/89

حساب رقم):)3331

بيع أصل تجاري
في مؤرخ  ت3ثيقي  عقد   بمقت�شى 
بمراكش) ومسجل  (2321 ماي) (4  
السيد) باع  (،2321 ماي) (11 بتاريخ)
الحامل للبطاقة) ( عبد الكبير ب3شام)
 E19756 رقم) ال3طنية  التعريف 
الشمالي) املحمدي  بالحي  الساكن 

بل3ك)125)الرقم)16)مراكش.
الكائن) التجاري  االصل  مجم3ع 
باب) السالم  بحي  ( الذهب) بصاغة 
املالح مراكش،)وه3 عبارة عن حا 3ت)
التجاري) بالسجل  واملقيد  (16 رقم)
من) (82342 رقم) تحت  بمراكش 
عناصره) بجميع  االيضاحي  السجل 
املادية واملعن3ية بثمن قدره)533.333 
درهم للسيد مراد الصدوقي الحامل)

.MC185333(للبطاقة ال3طنية رقم
فعلى دائني البائع))املتنازل املذك3ر)
الى) بتعرضاتهم  يتقدم3ا  ان  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ)
من تاريخ نشر االعالن االول وينتهي في)

الي3م)15)من نشر االعالن الثاني.
االعالن االول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

41 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم):))2321/93

حساب رقم):)3332

بيع أصل تجاري
في مؤرخ  عدلي  عقد   بمقت�شى 
بمراكش) ومسجل  (2321 ماي) (4  
السيد)) باع  (،2321 ماي) (24 بتاريخ)

أهلي حم3 الحامل للبطاقة التعريف)

ال3طنية رقم)E14357)والسيد امزال)

التعريف) للبطاقة  الحامل  احمد 

جميع االصل) (،E2661 ال3طنية رقم)

التجاري الكائن))بتجزئة علي اوحماد)

عمارة ابن الريس رقم)56،)شارع االمير)

م3الي عبد هللا مراكش واملعد املقهى)
التجاري) بالسجل  واملسجل  ومطعم 

(،44836 ورقم) (،44834 رقم) تحت 

واملعن3ية،) املادية  عناصره  بجميع 

بمبلغ)1.333.333)درهم.

املذك3رين) البائعين  دائني  فعلى 

الى) بتعرضاتهم  يتقدم3ا  أن  أعاله 

باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أجل)))يبتدئ)

من تاريخ نشر االعالن االول وينتهي في)

الي3م)15)من نشر االعالن الثاني.
االعالن االول

عن رئيس كتابة الضبط

42 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم):))2321/91

حساب رقم):)3334

بيع أصل تجاري
مؤرخ) عرفي  هبة  عقد  بمقت�شى 

2321)ومسجل بمراكش) فبراير) (2 في)

وكذا امللحق) (،2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ)

بنفس) بمراكش  واملسجل  له  التابع 

التاريخ وهب السيد ايت بن بال لحسن)

ال3طنية) التعريف  للبطاقة  الحامل 

 3 اتصال) الساكن  (J231245 رقم)
ز قة)1)رقم)54)ق ج البيضاء)لفائدة)

أخيه السيد ايت بن بال الحسين.

يملكه) الذي  النصف  كافة 

مع) الشياع  على  املذك3ر  ال3اهب 
امل3ه3ب له اعاله في االصل التجاري)

س3يقة) (188 رقم) بمراكش  الكائن 

تجارة) في  واملعد  العروس  رياض 

واملقيد) بالتقسيط  الحل3يات  بيع 

بالسجل التجاري بمراكش تحت رقم)

76443)من السجل االيضاحي بجميع)

عناصره املادية واملعن3ية،)بثمن قدره)

123.333)درهم.

فعلى دائني البائع املذك3ر أعاله أن)

يتقدم3ا بتعرضاتهم الى قسم السجل)

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)

نشر) تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 

االعالن االول وينتهي في الي3م)15)من)

نشر االعالن الثاني.
االعالن االول

عن رئيس كتابة الضبط

43 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم):))2321/92

حساب رقم):)3338

تقديم  أصل تجاري
 حصة في شركة

عقد م3ثق)) بمقت�شى عقد عرفي/)

ومسجل) (2321 ي3 ي3) (2 في) مؤرخ 

بمراكش بتاريخ)7)ي3 ي3)2321.

السبايطي)) أمين  السيد  قدم 

ال3طنية) التعريف  للبطاقة  الحامل 

.BE792235(رقم

الكائن) التجاري  االصل  جميع 

البات3ل) اقامة  (1 رقم) املحل  (: ب)

محمد) زاوية  االر�شي  الطابق 

جيلي) البقال  ومحمد  الخامس 

واملعد كمؤسسة للتجميل) مراكش،)

تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 

رقم)123422)بجميع عناصره املادية)

واملعن3ية،)ق3م االصل التجاري بمبلغ)

 THE(485.333)درهم حصة في شركة

.RAFINITY & BEAUTY SARL AU

فعلى دائني البائع املذك3ر أعاله أن)

يتقدم3ا بتعرضاتهم الى قسم السجل)

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)

نشر) تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 

االعالن االول وينتهي في الي3م)15)من)

نشر االعالن الثاني.
االعالن االول

عن رئيس كتابة الضبط

44 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم):))2321/93

حساب رقم):)3339

بيع أصل تجاري
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

بمراكش) ومسجل  (2321 أبريل) (5  

بتاريخ)14)أبريل))2321،)باعت السيدة)

سعيدة ايت احماد الحاملة لبطاقة)

 EE544393 رقم) ال3طنية  التعريف 

الساكنة بدوار ابن الرا�شي رقم)265 

مراكش لفائدة السيد محمد حرمالي)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
.E539382(رقم

الكائن) التجاري  االصل  كافة 
مكرر) (3 متجر رقم) باملحل التجاري،)

 161 رقم) املنزل  من  املستخرج 

مراكش) ب  حرف  (1 املسيرة) تجزئة 

امل3اد) »بيع  التجاري) للغرض  واملعد 

الكعك))) أو  )السفنج  الغذائية«)

بالسجل) واملسجل  بالتقسيط 

بجميع) (124534 التجاري تحت رقم)

بمبلغ) واملعن3ية  املادية  عناصره 

45.333)درهما.

فعلى دائني البائع املذك3ر أعاله أن)

يتقدم3ا بتعرضاتهم الى قسم السجل)

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)

نشر) تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 

االعالن االول وينتهي في الي3م)15)من)

نشر االعالن الثاني.
االعالن االول

عن رئيس كتابة الضبط

45 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم)2321/94

حساب رقم)3343

عقد بيع أصل تجاري

مؤرخ) ت3ثيقي  عقد  بمقت�شى 

(،2321 أبريل) وفاتح  مارس  (25 في)

أبريل) (8 بتاريخ) بمراكش  ومسجل 

الغزوي،) محمد  السيد  باع  (،2321

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بمراكش،) الساكن  (،E152156 رقم)
هاء) حرف  (،93 رقم) (6 الشطر)

السيد لفائدة  الب3ر،) تامنص3رت 
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لبطاقة) الحامل  الحيان،) لحسن  (
(،P76643 رقم) ال3طنية  التعريف 
بركة) اسيف  بمراكش  الساكن 
والسيد محمد هني،) (،6 البهجة رقم)
ال3طنية) ( التعريف) لبطاقة  الحامل 
رقم)JC424183،)الساكن بمراكش ح)

م بلبكار)32)رقم)433.
بمراكش) الكائن  التجاري  األصل 
سابقا) (57 رقم) دكالة  باب  ب3ط3يل 
و59)حاليا،)واملخصص ببيع املعدات)
 MARCHAND والعقاقير بالتقسيط)
.DE QUINCAILLERIE EN DATAIL

التجاري) بالسجل  سجل  والذي 
من) (86168 رقم) تحت  بمراكش 
من) (3334 وعدد) التحليلي  السجل 
عناصره) بجميع  الترتيبي  السجل 
 953.333 بمبلغ) واملعن3ية  املادية 

درهم.
أعاله) املذك3ر  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدم3ا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
الي3م) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

االعالن االول)

عن رئيس كتابة الضبط

83 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 77/2321
حساب : 3263

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
فبراير)2321)مسجل بمراكش بتاريخ)
السيدة) قدمت  (2321 فبراير) (26
الحاملة) واريتيني  ب3زيان  إيمان 
رقم) ال3طنية  التعريف  لبطاقة 
الساكنة بأب3اب مراكش) (C621869
مجم3ع) مراكش  (2 فيال) (34 شطر)
حي) بتجزئة  الكائن  التجاري  األصل 
مراكش املنارة) (11 ابن تاشفين رقم)
تحت شعار صيدلية ب3زيان مراكش)
بمراكش) التجاري  بالسجل  املقيد 
 84582 رقم) اإليضاحي  السجل  من 
واملعن3ية املادية  عناصره  بجميع 

درهم) (2.133.333 قدره) بثمن  (
مراكش) ب3زيان  الصيدلية  للشركة 
درهم املمثلة) (2.133.333 رأس مالها)
ب3زيان) إيمان  السيدة  طرف  من 

واريتيني.
املتنازلة) البائعة  دائني  فعلى 
يتقدم3ا) أن  أعاله  املذك3رة 
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاري)
داخل) بمراكش  التجارية  باملحكمة 
اإلعالن) نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل 
األول وينتهي في الي3م الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن))الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 78/2321
حساب رقم : 3261

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بمراكش) مسجل  (2321 فبراير) (23
قدم السيد) (2321 فبراير) (25 بتاريخ)
لبطاقة) الحامل  الشرايبي،) عالء)
 E434733 رقم) ال3طنية  التعريف 
شطر) مراكش  بأب3اب  الساكن 
األصل) مجم3ع  مراكش  (2 فيال) (34
التجاري الكائن بال3حدة الثالثة رقم)
1)الحي املحمدي مراكش،)تحت شعار)
بالسجل) املقيد  ( متضامن) صيدلية 
السجل) من  بمراكش  التجاري 
بجميع) (57726 رقم) اإليضاحي 
عناصره املادية واملعن3ية بثمن قدره)
1.933.333)درهم للشركة الصيدلية)
 1.933.333 مالها) رأس  متضامن 
السيدعالء) طرف  من  املمثلة  درهم 

الشرايبي.
فعلى دائني البائع املتنازل املذك3ر)
إلى) بتعرضاتهم  يتقدم3ا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ)
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)
الي3م الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن))الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

14 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 79/2321
حساب : 3263
بيع أصل تجاري

في) مؤرخ  ت3ثيقي  عقد  بمقت�شى 
بمراكش) واملسجل  (2321 أبريل) (8
السيد) باع  (2321 أبريل) (8 بتاريخ)
عبد الغني الصديق،)الحامل لبطاقة)
 E257573 رقم) ال3طنية  التعريف 
القصبة) كبالة  درب  (144 الساكن)
مراكش لفائدة شركة السيد محمد)
التعريف) لبطاقة  الحامل  مزوغي 
الساكن) (P833774 رقم) ال3طنية 
بتجزئة معطى هللا رقم)953)اسكج3ر)
التجاري) األصل  جميع  مراكش 
القديم) الزيت3ن  برياض  الكائن 
مراكش) ( (71 رقم) ب3ل3قات  سيدي 
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 
بجميع عناصره املادية) (72128 رقم)
درهم. (533.333 بمبلغ) واملعن3ية 
املذك3ر) البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدم3ا  ( أن)
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
الي3م) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن))الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 2321/81
حساب رقم : 3286

بيع أصل تجاري
تلقاه) م3ثق  عقد  بمقت�شى 
بمراكش) ب3ملان م3ثق  األستاذ ر�شى 
املسجل) (2321 مارس) (4 بتاريخ)
سجل) (2321 16مارس) بتاريخ)
 11371-3321517-2321 املداخيل)
ت3صيل) (،19641 باستخالص) أمر 
السيد) باع  (،2321657711349
لبطاقة) الحامل  عامري  العالي  عبد 
 A115182 رقم) ال3طنية  التعريف 
والسيدة ستيفاني ا دري دو جاكير،)
 EN رقم) السفر  لج3از  الحاملة 
بصفتهما مسرين في شركة (342332

ايفنيت شركة ذات مس3ؤلية) (- ات) (

بالسجل) واملسجلة  محدودة 

 42167 التجاري بمراكش تحت رقم)

كل3د،) فريدريك،) السيد  لفائدة 

ا دري ال 3س الحامل لج3از السفر)
مراد) والسيد  (11CC78398 رقم)

التعريف) لبطاقة  الحامل  اسمها ا 

بصفتهما) (E586136 رقم) ال3طنية 

مسيرين لشركة اسما ال 3س شركة)

واملسجلة) محدودة  مسؤولية  ذات 

بالسجل التجاري بمراكش تحت رقم)
التجاري) األصل  جميع  (،137795

الكائن بمراكش املدينة حي سيدي بن)

سليمان درب الك3ري رقم)24)واملقيد)

تحت) ملراكش  التجاري  بالسجل 
التحليلي) السجل  من  (42167 رقم)

السجل) من  (1888 رقم) وتحت 

املادية) عناصره  بجميع  الترتيبي 

واملعن3ية وذلك بثمن قدره أربعمائة)

وثالثة وثما 3ن ألف ومائة وخمسة)

درهم. (483.165 درهما) وست3ن 

فعلى دائني البائع املذك3ر أعاله أن)

يتقدم3ا بتعرضاتهم إلى قسم السجل)

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)

نشر) تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 

الي3م) في  وينتهي  األول  اإلعالن  هذا 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن))الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

73 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 2321/82

حساب رقم : 3291

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بمراكش) ومسجال  (2321 أبريل) (29

السيد) قدم  (2321 أبريل) (33 بتاريخ)

 KAOUTAM EL املر ي�شي) ق3تم 

MERNISSI)الحامل لبطاقة التعريف)

والساكن) (E 563254 رقم) ال3طنية 
مراكش) (69 رقم) (C أسيف) ب 

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

 HERITIERS ال3حيد) الشريك  ذات 
مقرها الكائن  (ELMERNISSI



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13698

)االجتماعي بمحل رقم)4)شارع)11)يناير)
ب3كار مراكش جميع األصل التجاري)
الكائن في محل رقم)4)شارع)11)يناير)
: ب3كار مراكش واملعد للنشاط التالي)
بالتقسيط) البناء) م3اد  بيع 
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 
رقم)134533)بجميع عناصره املادية)
ملي3ن) (1.225.433 بمبلغ) واملعن3ية 
مئتان وخمسة وعشرون ألف وأربع)

مائة درهما.
فعلى دائني البائع املذك3ر أعاله أن)
يتقدم3ا بتعرضاتهم إلى قسم السجل)
التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)
نشر) تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 
الي3م) في  وينتهي  األول  اإلعالن  هذا 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن))الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

74 مكرر

املحكمة التجارية باكادير
ملف صع3بة املقاولة رقم):))2321/8339/47

معالجة صع3بات املقاولة 
شركة اوصيبا

اشعار
 65 رقم) الحكم  بمقت�شى 
 2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ) الصادر 
رقم) املقاولة  صع3بات  ملف  في 
املحكمة) قضت  (2321/8339/47

التجارية باكادير):
بقفل مسطرة التس3ية القضائية)
اوصيبا) شركة  حق  في  املفت3حة 
AO.SI.BA)الكائن))مقرها بشارع مكة)

العي3ن.
بتسجيل) الضبط  كتابة  بقيام 
بالسجل) الحكم  هذا  من  ملخص 
التجاري للشركة ف3را ونشر اشعار)
بالحكم في صحيفة مخ3ل لها نشر)
الجريدة) وفي  القا 3 ية  االعال ات 
الرسمية داخل أجل ثما ية أيام من)
على) االشعار  هذا  وتعليق  صدوره 
الل3حة املعدة لهذا الغرض باملحكمة)
الى) الحكم  هذا  من  نسخة  وبتبليغ 

القا�شي املنتدب السنديك.
الحكم) هذا  بشم3ل  التصريح 

بالنفاذ املعجل بق3ة القا 3ن.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

46

املحكمة التجارية باكادير

ملف رقم):))2321/8312/45

 شركةدي3ر الصحراء
اشعار

 64 رقم) الحكم  بمقت�شى 

 2321 ي3 ي3) فاتح  بتاريخ  الصادر 

رقم) املقاولة  صع3بات  ملف  في 

املحكمة) قضت  (2321/8312/45

التجارية باكادير):

بقفل عمليات التصفية القضائية)

الكائن) في حق شركة دي3ر الصحراء)

مقرها االجتماعي باكادير عمارة اكناو)

الطابق الثاني شارع محمد الخامس،)

واملقيدة في السجل التجاري باملحكمة)

التجارية باكادير تحت رقم)1815.

العرو�شي) السنديك  بتكليف 

بايداع تقرير في شأن) عبد الرحمان 

حسابات التصفية بكتابة ضبط هذه)

املحكمة داخل أجل شهرين من تاريخ)

هذا الحكم.

بشم3ل الحكم بالنفاذ املعجل.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

47

املحكمة التجارية باكادير

ملف رقم):)2335/2413

التصفية القضائية لشركة عائشة 
للصيد البحري

بيان بإيداع  قائمة الدي3ن
)املادتين)732)و733)مدو ةالتجارة)

التصفية) دائني  علم  في  ليكن 

للصيد) عائشة  لشركة  القضائية 

االجتماعي) مقرها  الكائن  البحري 

بميناء)الصيد البحري اكادير.

قد) تحقيقها  تم  التي  الدي3ن  ان 

وضعت قائمتها بكتابة الضبط لدى)

)مكتب) باكادير) التجارية  املحكمة 

صع3بات املقاولة).

ويمكن لكل شخص االطالع عليها)

من) مالديه  وتقديم  الضبط  بكتابة 

شكاوي للقا�شي املنتدب داخل اجل)

البيان) هذا  نشر  تاريخ  من  ي3ما  (15

بالجريدة الرسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

48

املحكمة التجارية باكادير

ملف رقم):)2334/38

التصفية القضائية 
لشركةاوسبيطاليتي 

بيان بإيداع  قائمة الدي3ن
)املادتين)732)و733)مدو ةالتجارة)

التصفية) دائني  علم  في  ليكن 

اوسبيطاليتي) لشركة  القضائية 

الكائن مقرها االجتماعي بفندق عبر)

املحيط شارع محمد الخامس أكادير.

قد) تحقيقها  تم  التي  الدي3ن  ان 

وضعت قائمتها بكتابة الضبط لدى)

)مكتب) باكادير) التجارية  املحكمة 

صع3بات املقاولة).

ويمكن لكل شخص االطالع عليها)

من) مالديه  وتقديم  الضبط  بكتابة 

شكاوي للقا�شي املنتدب داخل اجل)

البيان) هذا  نشر  تاريخ  من  ي3ما  (15

بالجريدة الرسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

الطابع والت3قيع

49

املحكمة التجارية باكادير

ملف رقم):)2333/63

التصفية القضائية
 لشركة سامك3بيش

بيان بإيداع قائمة الدي3ن
)املادتين)732)و733)مدو ةالتجارة)

التصفية) دائني  علم  في  ليكن 

القضائية لشركة سامك3بيش الكائن)

الصيد) بميناء) االجتماعي  مقرها 

البحري اكادير.

قد) تحقيقها  تم  التي  الدي3ن  ان 

وضعت قائمتها بكتابة الضبط لدى)

)مكتب) باكادير) التجارية  املحكمة 

صع3بات املقاولة).

ويمكن لكل شخص االطالع عليها)

من) مالديه  وتقديم  الضبط  بكتابة 

شكاوي للقا�شي املنتدب داخل اجل)

البيان) هذا  نشر  تاريخ  من  ي3ما  (15

بالجريدة الرسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

50

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف رقم : 2321/23

حساب خص3�شي : 2183
تف3يت أصل تجاري

املؤرخ) الت3ثيقي  العقد  بم3جب 

السيد) ف3ت  (2321 أبريل) (24 في)

ال3طنية بطاقته  أحمد  سعيد   أب3 
التجاري) األصل  جميع  (JB 86126

أب3) املسماة  بالصيدلية  املتعلق 

 22 رقم) ف  ببل3ك  الكائن  سعيد 

ب3عبيد) شارع  الزرقط3ني  عمارة 
التجاري) بالسجل  واملسجل  أكادير 

باملحكمة التجارية بأكادير تحت رقم)

في) (JAZIMED لفائدة شركة) (35853

شخص ممثلها القا 3ني السيد صالح)

 الدين الجازي بطاقته ال3طنية رقم

بالسجل) واملسجلة  (Q 176427

بأكادير) التجارية  باملحكمة  التجاري 

بثمن) وذلك  (،46849 رقم) تحت 

إجمالي قدره)733.333)درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

يعلن لكل ذي مصلحة أن) ( الضبط)

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)

امل3الية) (15 ي3ما) عشرة  الخمسة 

 84 (،83 للنشرة الثا ية طبقا للم3اد)

و134)من مدو ة التجارة.

النشرة الثا ية
تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف رقم : 2321/34

حساب خص3�شي : 2278

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة
بمقت�شى عقد التقديم والقا 3ن)

الحصص) مراقب  وتقرير  األسا�شي 

فبراير) (12 بتاريخ) اإلمضاء) املصحح 

قدم السيد كجدامي حسن) (،2321

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
األصل جميع  (JC 347738 رقم)
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)التجاري الكائن ب رقم)19)بل3ك ج)3 

حي الداخلة أكادير واملسجل بالسجل)

التجاري تحت رقم)59663)كحصة في)

شركة)ADWAK SOUSS)وذلك بثمن)

إجمالي قدره)333.333)درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

يعلن لكل ذي مصلحة أن) ( الضبط)

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)

امل3الية) (15 ي3ما) عشرة  الخمسة 

 84 (،83 للنشرة الثا ية طبقا للم3اد)

و134)من مدو ة التجارة.

النشرة الثا ية
تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة  التجارية بوجدة
ملف البيع عدد):)2321/55

حساب عدد):)1993

إشهار مستخرج عقد شراء أصل 
تجاري

حرره) شراء) عقد  بمقت�شى 

وادريس) م3ساعيد  أحمد  العدالن 

(،2312 21) 3فمبر) بتاريخ) معاش 

(،2312 21)ديسمبر) سجل ب3جدة في)

باع السيد):

بشير از اسلي الساكن بظهر املحلة)

بل3ك ج رقم)234)وجدة

الساكن) اعمارة  محمد  (: للسيد)

بحي م3الي املصطفى تجزئة الدباني)
ز قة ب)13)رقم)28)وجدة.

للمحل) التجاري  الحق  جميع 

قسارية) املحلة  ظهر  ب3جدة  الكائن 

بالسجل) املقيد  (،44 رقم) برس3ل 

بثمن) (،53592 عدد) تحت  التجاري 

قدره)133.333.33)درهم

املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية ب3جدة داخل أجل أقصاه)

للنشرة)) امل3الية  ي3ما  عشرا  خمسة 

84)من مدو ة) الثا ية تطبيقا للمادة)

التجارة.
النشرة األولى

28 مكرر

املحكمة التجارية ب3جدة
ملف البيع رقم : 51/2321

حساب رقم : 1959
 إشهار مستخرج عقد شراء أصل 

تجاري
بمقت�شى عقد شراء)أصل تجاري)
حرره العدالن ي3سف خ3 ة وامحمد)
الغلبزوري بتاريخ)18)أغسطس)2323 
سجل ب3جدة في)18)أغسطس)2323 
(: امسلك) املالك  عبد  السيد  باع 
 3 رقم) (45 سكناه درب امباص3 ز قة)
و يابة عن) وجدة أصالة عن  فسه 

السادة):
عبد العزيز امسلك.

 جاة امسلك.
زكرياء)امسلك.

ثريا امسلك.
ليلى امسلك.

عفيفة امسلك.
عبد الصمد امسلك.

سمية امسلك.
محمد األمين.

خنساء)امسلك.
خ3لة امسلك.
زكية امسلك.

للسيدين):
سكناه) الرحمان  يدخ3�شي  عبد 
الط3ماطيش) اجنان  ب3قنادل  طريق 

درب)5)رقم)12)وجدة.
شارع) سكناه  محمد  يدخ3�شي 
أحمد الكع3ا�شي اجنان الط3ماطيش)

درب)5)رقم)12)وجدة.
رقم) للدكان  التجاري  األصل 
وجدة،) صفرو  بطريق  الكائن  (23
بثمن) التجاري  بالسجل  مقيد  الغير 
ألف درهم) ثالثمائة وعشرون  قدره 

323.333)درهم.
املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية ب3جدة داخل أجل أقصاه)
خمسة عشر ي3ما من امل3الية للنشرة)
84)من مدو ة) الثا ية تطبيقا للمادة)

التجارة.
النشرة الثا ية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة التجارية ب3جدة
ملف البيع رقم : 2321/53

حساب رقم : 1975
 إشهار مستخرج عقد تف3يت الحق 

في الكراء
حرره) رسمي  عقد  بمقت�شى 
امل3ثق) سدادي  محمد  األستاط 
ب3جدة بتاريخ)16)مارس)2321)مسجل)
باع) (2321 مارس) (17 بتاريخ) ب3جدة 
السيد قه3ي حسن):)الساكن بشارع)
الدرف3في تجزئة بندرة ز قة املت3سط)
وجدة للسيد ي3سف حارتي) (35 رقم)
الساكن بحي القدس ز قة الصخرى)
رقم)17)وجدة الحق في الكراء)املتعلق)
التجاري) لالستعمال  املعد  باملحل 
ز قة أ 3ال بثمن) (15 الكائن ب3جدة)
درهم) ألف  سبعمائة  قدره  إجمالي 

733.333)درهم.
املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية ب3جدة داخل أجل أقصاه)
للنشرة) امل3الية  ي3ما  عشر  خمسة 
الثا ية تطبيقا للمادة)25)من القا 3ن)
العقارات) بكراء) املتعلق  (49.16 رقم)
لالستعمال) املخصصة  املحالت  أو 

التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
النشرة الثا ية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

20 مكرر

املحكمة التجارية ب3جدة
ملف رقم : 2321/52
حساب رقم : 1974

إشهار مستخرج عقد تف3يت الحق 
في الكراء

حرره) رسمي  عقد  بمقت�شى 
امل3ثق) سدادي،) محمد  األستاذ 
(،2321 فبراير) (18 بتاريخ) ب3جدة،)
فبراير) (23 بتاريخ) ب3جدة  مسجل 
باع السيد محمد الزوفري،) (،2321
فرخا ة) يخلف  ب3الد  الساكن 
عزوز،) سعيد  للسيد  الناض3ر،)
الساكن بظهر املحلة تجزئة لبياييض)

رقم)387)الناض3ر وحدة.
باملحل) املتعلق  الكراء) في  الحق 
الكائن) التجاري  لالستعمال  املعد 
ادريس) ز قة  شارع  (31 ب3جدة،)
قدره) اجمالي  بثمن  ب3شعيب،) بن 
 733.333( درهم) ألف  سبعمائة 

درهم).

املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية ب3جدة داخل أجل أقصاه)

للنشرة) امل3الية  ي3ما  عشر  خمسة 

الرابعة) للفقرة  تطبيقا  (- الثا ية)

رقم) القا 3ن  من  (25 املادة) من 

أو) العقارات  بكراء) املتعلق  (49.16

لالستعمال) املخصصة  املحالت 

الحرفي. أو  أو الصناعي  التجاري 
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة كتابة الضبط

75 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

بيع أصل تجاري

ملف رقم 2321/13

تلقاه) ت3ثيقي  عقد  بمقت�شى 

م3ثق) القصير  ابراهيم  األستاذ 

(،2323 سبتمبر) (16 بتاريخ) بمكناس 

الحامل) حميد  الزراعلي  السيد  باع 

ب ت وعدد)D118991)الساكن رقم)

العل3م) كلية  امام  ال3ردة  تجزئة  (4

الزيت3ن مكناس.

 MAJDOULINE LA للشركة)

شخص) في  (NEGOCE SARL AU

املغيت) السيد عبد  القا 3ني  ممثلها 

وعدد) ت  ب  الحامل  العميري 

بين) فران  (8 الساكن) (،D338444

العرا�شي الزرقاء)مكناس.

األصل التجاري املستعمل كمقهى)

 PRETY CONTESSE اسم) تحمل 

مكناس) الروامزين،) (64 الكائنة رقم)

وتم) التجاري  بالسجل  املسجل  غير 

قدره) اجمالي  بثمن  قيمته  تحديد 

1.333.333)درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن ت3ضع 

التجارية بمكناس داخل أجل خمسة)

صدور) تاريخ  من  ي3ما  ((15( عشرة)

النشرة الثا ية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

39 مكرر
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املحكمة))التجارية بمكناس

ملف رقم):)2321/27

حساب رقم):)1839

بيع أصل تجاري
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ)

إصالحي) وملحق  (2319 يناير) (31

بتاريخ)21)ماي)2321.

باع السيد محمد االمراني الحامل)

الساكن) (D151647 عدد) ب.ت.و 
مكناس) م.ج  (18 رقم) تلمسان  ز قة 

للسيد خليل))الشنت3ي الحامل ب.ت.)

 21 رقم) الساكن  (D771162 وعدد)

درب الباشا جامع الزيت3 ة مكناس.

جميع األصل التجاري الكائن ممر)

 9 شارع باريس رقم) (6 املر ي�شي رقم)
التجاري) بالسجل  واملسجل  مكناس 
تحت عدد)67473)وتم تحديد قيمته)

بثمن إجمالي قدره)183.333)درهم.

لذلك))فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن ت3ضع 

التجارية بمكناس داخل أجل خمسة)
صدور) تاريخ  من  ي3ما  ((15( عشر)

النشرة الثا ية.
النشرة األولى

عن رئيس كاتب الضبط

19 مكرر

املحكمة  التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتس3ية القضائية

إشعار
شركة ل3طازور

 في شخص ممثلها القا 3ني

RC : 24281

الصدر) الحكم  بمقت�شى 

امللف) في  (2321 ي3 ي3) (3 بتاريخ)
الحكم) رقم  (2321/8331/5 عدد)

التجارية) قضت املحكمة  (2321/12

بطنجة):

)بفتح مسطرة التس3ية القضائية)

في م3اجهة شركة ل3طازور في شخص)

مقرها) قضائيا  القا 3ني  ممثلها 

إقامة) طنطان  شارع  اإلجتماعي 
تحديد) طنجة  (7 رقم) (1 سليمان)

تاريخ الت3قف عن الدفع في)33)أبريل)

.2323

الز طاري) محمد  األستاذ  تعيين 
قاضيا منتدبا واألستاذ محمد سعيد)
حجاجي قاضيا منتدبا  ائبا والسيد)

الحسن مسكين سنديكا.
الدائنين) من  فاملطل3ب  وعليه 
املعين) للسنديك  بدي3نهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة م3قعه تتضمن 
املطل3بة مرفقة بال3ثائق وذلك داخل)
هذا) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
طبقا) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار 

للمادة)584.
عن رئيس كتابة الضبط

26

املحكمة))التجارية بطنجة

مكتب التس3ية والتصفية القضائية
إشعار

شركة خوبيلصا ماروك
 في شخص ممثلها القا 3ني

RC : 47135
الصادر) الحكم  بمقت�شى 
امللف) في  (2321 ي3 ي3) (3 بتاريخ)
الحكم) رقم  (2321/8331/6 عدد)
التجارية) قضت املحكمة  (2321/23

بطنجة):
)بفتح مسطرة) التصفية القضائية)
ماروك) م3اجهة شركة خ3بيلصا  في 
قضائيا) القا 3ني  ممثلها  في شخص 
مقرها اإلجتماعي)12ز قة عمر الخيام)
تحديد) 4)طنجة،) الطابق الثاني رقم)
تاريخ الت3قف عن الدفع في)31)مارس)

.2321
سعيد) محمد  السيد  تعيين 
حجاجي قاضيا منتدبا والسيد محمد)
الز طاري))قاضيا منتدبا  ائبا والسيد)

الحسن مسكين سنديكا.
الدائنين) من  فاملطل3ب  وعليه 
املعين) للسنديك  بدي3نهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة م3قعة تتضمن 
املطل3بة مرفقة بال3ثائق وذلك داخل)
هذا) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
طبقا) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار 

للمادة)584.
عن رئيس كتابة الضبط

27

املحكمة التجارية بطنجة

تف3يت حق الكراء ألصل تجاري عن 
طريق البيع

ملف عدد : 2321/62

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

مؤرخ) م3ثق  عقد  بمقت�شى  أ ه 

حق) بيع  تم  (،2323 27) 3فمبر) في)

الكائن) التجاري  لألصل  الكراء)

مرجان) التجاري  املركز  بطنجة 

واململ3ك) (B14 رقم) محل  املدينة 

 PARFUMERIE SECRET لشركة)

 DE BEAUTE MARRAKECH SARL

املسجلة بالسجل التجاري بمراكش)

وقرعها بالسجل) (14151 تحت عدد)

رقم) تحت  مسجل  بطنجة  التجاري 

القا 3 يين) ممثليها  ب3اسطة  (24381

 BE628573 بنجل3ن) رشيد  السيد 
جل3ن) ابن  محمد  دير  والسيد 

 LOCAMED B74749)لفائدة شركة)

،SERVICE SARL AU
التجاري) بالسجل  املسجلة 

واملمثلة) (33269 رقم) تحت  بالرباط 

من طرف السيدة بثينى عراقي حسيني)

.A74358

قدره) إجمالي  بثمن  وذلك 

933.333)درهم.

عليه فإن جميع التعرضات تقدم)

بكتابة الضبط بهذه املحكمة داخل)

أجل)15)ي3ما ابتداء)من تاريخ النشر)

84)وما يليه من) الثاني طبقا للفصل)

مدو ة التجارة.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

84 مكرر

املحكمة))التجارية بطنجة

ملف عدد):)2321/61

ملف تف3يت أصل تجاري عن طريق 
التنازل

يعلن رئيس مصلحة كتابةالضبط)

أ ه) بطنجة  التجارية  باملحكمة 

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

بدر) السيد  تنازل  (،2321 أبريل) (5  

لبطاقة الحامل  الدرعاوي  الدين 

 M539187 التعريف ال3طنية عدد) (

والساكن بحي مسنا ة تجزئة النزهة)

واملسجل) طنجة  (36 رقم) قطعة 

بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد)
التجاري) األصل  جميع  (،132333

 7 ز قة) بنكيران  حي  بطنجة  الكائن 
8،)لفائدة السيدة سميرة حمان) رقم)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

عدد)V269191)وحددت قيمة األصل)

في) بع3ض  التنازل  التجاري م3ض3ع 

مبلغ إجمالي قدره)13.333.33درهم).

التعرضات) جميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة))

15)ي3ما ابتداء)من تاريخ) داخل أجل)

وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدو ة التجارة.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة))الضبط

خديجة أقش3ر

25 مكرر

محكمة االستئناف التجارية 

بالدار البيضاء
ملف التس3ية والتصفية القضائية

فتح مسطرة التصفية القضائية في 
حق شركة فتح هللا للنقل

عدد 17

 2796 عدد) القرار  بمقت�شى 

الصادر بتاريخ)9) 3فمبر)2323)بامللف)

لدى) (2319/8331/5524 عدد)

بالدار) التجارية  االستئناف  محكمة 

مسطرة) بفتح  ق�شى  الذي  البيضاء)

شركة) حق  في  القضائية  التصفية 

فتح هللا للنقل.

رقم) التجاري  السجل  ذات 

.59993
والكائن مقرها االجتماعي)26)ز قة)

دوضكس،)الدار البيضاء.

وعين السيد املهدي سالم قاضيا)

جالبي) امين  محمد  والسيد  منتدبا 

قاضيا منتدبا  ائبا عنه.

صفادي) الكبير  عبد  والسيد 

التجارية) املحكمة  مكتبه  سنديكا 

بالدار البيضاء.
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الدائنين) من  فاملطل3ب  وعليه 
املعين) للسنديك  بدي3نهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة م3قعة تتضمن 
املطل3بة مرفقة بال3ثائق وذلك داخل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
مع) الرسمية  بالجريدة  االشعار  هذا 
بالنسبة) بشهرين  االجل  هذا  تمديد 
إلى الدائنيين القاطنين خارج اململكة)
و719  (584 للم3اد) طبقا  املغربية 

و723)من مدو ة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

81

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
قسم صع3بات املقاولة

عدد 794
التس3ية القضائية أو التصفية 

القضائية
بيان بإيداق قائمة الدي3ن

املادتين 699/698 من مدو ة 
التجارة

اسم السنديك : عبد الرحمان 
االمالي.

ليكن في علم دائني شركة مغرب)
 7 االجتماعي) مقرها  الكائن  تركيب،)
ز قة الكارة الصخ3ر الس3داء،)الدار)

البيضاء.
قد) تحقيقها  تم  التي  الدي3ن  أن 
وضعت قائمتها بكتابة الضبط لدى)
البيضاء،) بالدار  التجارية  املحكمة 

مكتب التصفية القضائية.
ويمكن لكل شخص االطالع عليها)
بكتابة الضبط وتقديم ما لديه من)
شكاوى للقا�شي املنتدب داخل أجل)

15)ي3ما من تاريخ نشر هذا البيان.
عن رئيس كتابة الضبط

82

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم)133364

حساب رقم)12555

عقد تقدمة
الحامل) اميني  رحال  السيد 
(،833357 رقم) ال3طنية  للبطاقة 
الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء)تحت رقم)196543)وبصفته)
مسير وحيد لشركة في ط3ر التك3ين)

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما يلي):
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
ذات) الشركة  (،STE FABI SHOES
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
مقرها االجتماعي ب تجزئة م3نى ز قة)
2)رقم)245)عين الشق الدار البيضاء.
تم مساهمة في الشركة املذك3رة)
أعاله بجميع عناصر أص3ل وخص3م)
الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداءا من ي3م تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيذة  للشركة  سيك3ن 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
الحال تقدمته ابتداءا من) ( التجاري)
ت3قيع هذا العقد وسيك3ن لها أيضا)
النهائي لهذه) اال تفاع ابتداء))االنشاء)
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.
تجزئة م3نى ز قة)2)رقم)245)عين)

الشق الدار البيضاء.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار)
وبذلك) (196543 تحت رقم) البيضاء)
فالتعرضات تسجل بمكتب الضبط)
السجل) بمكتب  التجارية  باملحكمة 

التجاري.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

66 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)133376
حساب رقم)12693

عقد تقدمة
الحامل) محمد  ال3افي  السيد 
(،BH512764 للبطاقة ال3طنية رقم)
بصفته ممثل للشخص الطبيعي وغير)

مسجل)
في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

ط3ر التك3ين....
خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما يلي):
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
شركة) (،MW NEGOCE SARL AU
ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد)
مقرها االجتماعي ب)39)ز قة)293)حي)

م3الي عبد هللا الدار البيضاء.

مدي3 ة) القادر  عبد  تجزئة  (93

الدار البيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذك3رة)

أعاله بجميع عناصر أص3ل وخص3م)

الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداءا من ي3م تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيذة  للشركة  سيك3ن 

لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

الحال تقدمته ابتداءا من) ( التجاري)

ت3قيع هذا العقد وسيك3ن لها أيضا)

النهائي لهذه) اال تفاع ابتداء))االنشاء)

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.
293)حي م3الي عبد هللا) 39)ز قة)

الدار البيضاء.

مدي3 ة) القادر  عبد  تجزئة  (93

الدار البيضاء.
التجاري) بالسجل  مسجل  وغير 

بالدار البيضاء.

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

67 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم)133382

حساب رقم)12745

عقد تقدمة
الحامل) محمد  وكريم  السيد 

.B53731(للبطاقة ال3طنية رقم

الحامل) ب3جمعة  وكريم  السيد 

.BE637492(للبطاقةال3طنية رقم

الحامل) صالح  وكريم  السيد 

BE632835(للبطاقة ال3طنية رقم

بصفته ممثل للشخص الطبيعي)

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)126668. 

في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

ط3ر التك3ين خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 BOUSAL D ALIMENTATION

شركة ذات مسؤولية) (،GENERALE

مقرها) واحد  بشريك  محدودة 

كايتا) م3ديي3  ز قة  ب  االجتماعي 
ز قة) البيضاء) الدار  ( (259/261

م3ديب3 كايتا))251)الدار البيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذك3رة)

أعاله بجميع عناصر أص3ل وخص3م)

الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداءا من ي3م تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيك3ن 

لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

الحال تقدمته ابتداءا من) ( التجاري)

ت3قيع هذا العقد وسيك3ن لها أيضا)

النهائي لهذه) اال تفاع ابتداء))االنشاء)

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.
 259/261 ز قة م3ديي3 كايتا رقم)

الدار البيضاء.
الدار) (251 كايتا) م3ديي3  ز قة 

البيضاء.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)126668.

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

68 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم)133394

حساب رقم)12853

عقد تقدمة
السيد ورثة حماد اوزال يمثلهم)

للبطاقة) الحامل  حسن  اوزال 

.BK38163(ال3طنية رقم

بصفته ممثل للشخص الطبيعي)

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)444392. 

في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

ط3ر التك3ين خصائصها كالتالي):
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تم تصريح على ما يلي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 

ذات) شركة  (،ANOUZAL لشركة)

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

شارع) (53-52 ب) االجتماعي  مقرها 

الدار) الحسني  الحي  افغا يستان 
البيضاء)4)زاوية سيدي عبد الرحمان)

ازم3ر.

تم املساهمة في الشركة املذك3رة)

أعاله بجميع عناصر أص3ل وخص3م)

الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداءا من ي3م تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيذة  للشركة  سيك3ن 

لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

الحال تقدمته ابتداءا من) ( التجاري)

ت3قيع هذا العقد وسيك3ن لها أيضا)

النهائي لهذه) اال تفاع ابتداء))االنشاء)

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.

الحي) افغا يستان  شارع  (52
الحسني الدار البيضاء)4)زاوية سيدي)

عبد الرحمان ازم3ر.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)444392.

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

69 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم)133133

حساب رقم)12892

عقد تقدمة
الحامل) محمد،) شاه  السيد 

.BE763332(للبطاقة ال3طنية رقم

بصفته ممثل للشخص الطبيعي)

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)346322. 

في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

ط3ر التك3ين خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما يلي):
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
شركة ذات مسؤولية) (،BILIE COM
مقرها) واحد  بشريك  محدودة 
ز قة) مكرر  3رما دي  االجتماعي ب 

84)الدار البيضاء.
تم املساهمة في الشركة املذك3رة)
أعاله بجميع عناصر أص3ل وخص3م)
الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداءا من ي3م تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيذة  للشركة  سيك3ن 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
الحال تقدمته ابتداءا من) ( التجاري)
ت3قيع هذا العقد وسيك3ن لها أيضا)
النهائي لهذه) اال تفاع ابتداء))االنشاء)
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.
الدار) (،84 مكرر  3رما دي ز قة)

البيضاء.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)346322.
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

70 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم)133132

حساب رقم)12894

عقد تقدمة
الحامل) خيي،) خية  السيدة 

.BK181183(للبطاقة ال3طنية رقم
بصفته ممثل للشخص الطبيعي)
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)396294. 
في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

ط3ر التك3ين....
خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما يلي):
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
KAWKAWA DESIGN،)شركة ذات)
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
مقرها االجتماعي ب دار ب3عزة دوار)

والد داوود الدار البيضاء.

تم املساهمة في الشركة املذك3رة)
أعاله بجميع عناصر أص3ل وخص3م)
الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداءا من ي3م تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيذة  للشركة  سيك3ن 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
الحال تقدمته ابتداءا من) ( التجاري)
ت3قيع هذا العقد وسيك3ن لها أيضا)
النهائي لهذه) اال تفاع ابتداء))االنشاء)
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.
الدار) دار ب3عزة دوار والد داوود،)

البيضاء.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)396294.
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

71 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)133134
حساب رقم)12891

عقد تقدمة
م3الي) لغراري  الزوكاري  السيد 
ال3طنية) للبطاقة  الحامل  ابراهيم،)

.B17121(رقم
بصفته ممثل للشخص الطبيعي)
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)122786. 
في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

ط3ر التك3ين....
خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما يلي):
طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 
 PHARMACIE NOUVELLE لشركة)
ذات) شركة  (،MEDINA MBL
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
أب3) شارع  (31 ب) االجتماعي  مقرها 

العباس درب البلدية الدار البيضاء.
تم املساهمة في الشركة املذك3رة)
أعاله بجميع عناصر أص3ل وخص3م

االصل التجاري للشخص الطبيعي) (
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداءا من ي3م تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيذة  للشركة  سيك3ن 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
الحال تقدمته ابتداءا من) ( التجاري)
ت3قيع هذا العقد وسيك3ن لها أيضا)
النهائي لهذه) اال تفاع ابتداء))االنشاء)
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.
31)شارع اب3 العباس درب البلدية)

الدار البيضاء.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)122786.
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

72 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم)133138

حساب رقم)12968

عقد تقدمة
الحاملة) مشك3ر،) ليلى  السيدة 

.B469876(للبطاقة ال3طنية رقم
بصفته ممثل للشخص الطبيعي)
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)369946. 
في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

ط3ر التك3ين....
خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما يلي):
طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 
 PHARMACIE STATION لشركة)
شركة ذات) (،AFRIQUIA SARL AU
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
مقرها االجتماعي ب دوار والد حمد)
حي م3الي التهامي افريقيا محل رقم)

2)دار ب3عزة.
تم املساهمة في الشركة املذك3رة)
أعاله بجميع عناصر أص3ل وخص3م)
الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداءا من ي3م تسجيلها)

في السجل التجاري.
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من) املستفيذة  للشركة  سيك3ن 

لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

الحال تقدمته ابتداءا من) ( التجاري)

ت3قيع هذا العقد وسيك3ن لها أيضا)

النهائي لهذه) اال تفاع ابتداء))االنشاء)

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.

دوار والد حمد حي م3الي التهامي)

افريقيا محل رقم)2)دار ب3عزة.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)369946.

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

73 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم)133114

حساب رقم)13357

عقد تقدمة

الحامل) املنجرة،) سعيد  السيد 

.B323781(للبطاقة ال3طنية رقم

بصفته ممثل للشخص الطبيعي)

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)383323. 

في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

ط3ر التك3ين....

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

(،MAX CONSTRUCTION CASA

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

االجتماعي) مقرها  واحد  بشريك 

كاليف3ر يا) (2 رقم) (2 بتجزئة البيل في)

الدار البيضاء.

تم املساهمة في الشركة املذك3رة)

أعاله بجميع عناصر أص3ل وخص3م)

الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداءا من ي3م تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيذة  للشركة  سيك3ن 

لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

الحال تقدمته ابتداءا من) ( التجاري)

ت3قيع هذا العقد وسيك3ن لها أيضا)

النهائي لهذه) اال تفاع ابتداء))االنشاء)

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.
تجزئة البيل في)2)رقم)2)كاليف3ر يا)

الدار البيضاء.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)383323.

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

74 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم)133128

حساب رقم)13184

عقد تقدمة

االدري�شي،) غفير  أسماء) السيدة 

رقم) ال3طنية  للبطاقة  الحاملة 

.BJ137388

بصفته ممثل للشخص الطبيعي)

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم)285128. 

في) لشركة  وحيد  مسير  وبصفته 

ط3ر التك3ين....

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

ذات) شركة  (،THREE SLASSI’S

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

شارع) (332 ب) االجتماعي  مقرها 
 12 2،)رقم) ابراهيم الروداني الطابق)

املعاريف الدار البيضاء.

تم املساهمة في الشركة املذك3رة)

أعاله بجميع عناصر أص3ل وخص3م)

الطبيعي) للشخص  التجاري  االصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداءا من ي3م تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيذة  للشركة  سيك3ن 
لالصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
الحال تقدمته ابتداءا من) ( التجاري)
ت3قيع هذا العقد وسيك3ن لها أيضا)
النهائي لهذه) اال تفاع ابتداء))االنشاء)
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.
الروداني) ابراهيم  شارع  (332
الدار) املعاريف  (12 رقم) (،2 الطابق)

البيضاء.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)285128.
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

75 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)133233
حساب رقم)14341

 تقدمة جزئية الصل تجاري

من قبل
 OBEGI CONSUMER
شركة) (،PRODUCTS MAROC SA
املغربي،) للقا 3ن  خاضعة  مساهمة 
بالدار) التجاري  بالسجل  مقيدة 
البيضاء)تحت رقم)339923،)الكائن)
الزرقط3ني) بشارع  مقرها االجتماعي 
 18 رقم) السادس  الطابق  (59 رقم)

بالدار البيضاء.
 OMNI TRADE SARL لفائدة)
خاضعة) املسؤولية  محدودة  شركة 
بالسجل) مقيدة  املغربي،) للقا 3ن 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 
االجتماعي) مقرها  الكائن  (،128813
بالدار) (174 رقم) زيان  أوالد  بطريق 

البيضاء.
زبناء) املف3ت،) التجاري  األصل 
التجاري،) املحل  شهرة  األصل،)
الدفاتر والسجالت التقنية والتجارية)
أو) املكت3بة  العق3د  بها  املرتبطة 
امل3ردين،) مع  املبرمة  الشفهية 
والتصاريح) والرخص،) والتراخيص،)
وجميع) األصل  بنشاط  املتعلقة 

ال3ثائق املرتبطة باألصل املذك3ر.

األصل) استغالل  تقييد  تم 
التجاري بالسجل التجاري تحت رقم)

.339923
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
داخل) التجاري،) السجل  مصلحة 
أجل خمسة عشرة))15))ي3ما امل3الية)

للنشرة الثا ية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

76 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)133214
حساب رقم)14532

تف3يت الحق في الكراء
احباش3) محمد  السيد  ف3ت 
ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B383236(رقم
 NEW شركة) لفائدة 
سجلها) م  م  ش  (ACCESSOIRE
املمثلة) (،265379 عدد) التجاري 
الطاهر) السيد  مسيرها  شخص  في 

الحجاوزي.
تف3يت حق اإليجار للمحل الكائن)
درب) (32 ز قة) (36 ب) بالدار البيضاء)
التجاري) القريعة واملسجل بالسجل 

عدد)445896.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشرة) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)
األولى) للنشرة  امل3الي  ي3ما  ((15(

والثا ية
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

77 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم)133216
حساب رقم)14558

بيع أصل تجاري
مريكات) براهيم  السيد  ف3ت 
ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B174294(رقم
امال) بنباطي  السيدة  لفائدة 
عدد) السفر  لج3از  الحاملة 

.E39833763
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املعد) التجاري  األصل  مجم3ع 
البيضاء) بالدار  املت3اجد  للحالقة 
الروداني،) ابراهيم  شارع  (293
معاريف واملسجل بالسجل التجاري)

بالدار البيضاء)عدد)332928.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشرة) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)
األولى) للنشرة  امل3الي  ي3ما  ((15(

والثا ية
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

78 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم)133242

حساب رقم)14693

بيع أصل تجاري
مصليح) محمد  السيد  ف3ت 
ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE431719(رقم
 STE FRATRUM SARL لفائدة)

.MONT TROPIC(تحت شعار
املعد) التجاري  األصل  مجم3ع 
لقاعة شاي املت3اجد بالدار البيضاء)
شارع الحرية) ((186/184 )سابقا) (12
عدد) التجاري  بالسجل  واملسجل 

.211882
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشرة) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)
األولى) للنشرة  امل3الي  ي3ما  ((15(

والثا ية
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

79 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم)133252

حساب رقم)14755

صدقة أصل تجاري
من طرف السيد عبد هللا ب3لع3ان)
ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B171383(رقم
ب3لع3ان،) محمد  السيد  لفائدة 
الحامل للبطاقة ال3 ية للتعريف رقم)

.B166839

الذي) التجاري  األصل  مجم3ع 

يمارس فيه نشاط الحالقة للرجال،)

الكائن بالدار البيضاء،)ز قة  رجس،)

 36 رقم) ب3سيج3ر،) الراحة،) حي 

التجاري) بالسجل  واملسجل  مكرر،)

بالدار البيضاء)تحت رقم)283582.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشرة) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

األولى) للنشرة  امل3الي  ي3ما  ((15(

والثا ية

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

80 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف بيع))عدد):)22/2321

حساب عدد):)3343

األستاذة) ( بمقت�شى عقد ت3ثيقي)

حنان الدي3ري امل3ثقة بفاس بتاريخ)

بتاريخ) واملسجل  (،2321 مارس) (33

5)أبريل)2321،)

 V1347 كاهيم) الحسين  (: البائع)

حي االمل) (1 رقم) (6 ز قة) (6 الساكن)

عين هارون فاس.

الهراز) ب3شتى  (: املشتري)

رقم) (5 أ) بل3ك  الساكن  (،C238813

1336)ع3ينات الحجاج فاس.

بيع أصل تجاري):

لألصل التجاري عدد غير مسجل)

بالسجل التجاري.

الكائن ب):)مقشدة رقم)83)شارع)

ز قة) املهراز  ظهر  الليدو  الطيران 

.IF15623933(اليرم3ك فاس

بثمن قدره):)73.333)درهم.

أجل) داخل  التعرضات  وتقبل 

تاريخ) من  ي3ما  ((15( عشرة) خمسة 

النشرة الثا ية بالجريدة الرسمية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

85 مكرر

املحكمة التجارية بفاس

شركة إ باشا
ملف التصفية القضائية

رقم 24/2331/6
نشر الحكم القا�شي باستبدال 

السنديك
يعلن السيد رئيس مصلحة كتابة)
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

أ ه):
صدر) (،2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ)
التجارية) املحكمة  عن  حكم 
رقم) امللف  في  (11 رقم) تحت  بفاس 
165/8311/2321،)ق�شى باستبدال)
سنديك) العماري  رشيد  املرح3م 
في) املفت3حة  القضائية  التصفية 
حق شركة إ باشا بالسنديك السيد)
سمير بن يش3 للقيام بمهام السنديك)
بدال عن األول الستكمال اإلجراءات)
ملف) في  قا 3 ا  عليها  املنص3ص 

التصفية القضائية أعاله.
عن رئيس كتابة الضبط

86

املحكمة التجارية بفاس

شركة فاصاتيب
ملف التصفية القضائية

رقم 6/2333/17
نشر الحكم القا�شي باستبدال 

السنديك
يعلن السيد رئيس مصلحة كتابة)
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

أ ه):
صدر) (،2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ)
التجارية) املحكمة  عن  حكم 
رقم) امللف  في  (13 رقم) تحت  بفاس 
164/8311/2321،)ق�شى باستبدال)
سنديك) العماري  رشيد  املرح3م 
التصفية القضائية املفت3حة في حق)
السيد) بالسنديك  فاصاتيب  شركة 
سمير بن يش3 للقيام بمهام السنديك)
بدال عن األول الستكمال اإلجراءات)
ملف) في  قا 3 ا  عليها  املنص3ص 

التصفية القضائية أعاله.
عن رئيس كتابة الضبط

87

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم):2321/42

حساب رقم):)3812

الطرف االول):)

صغير حفيظ)

ال3طنية) التعريف  البطاقة  رقم 

.D369651(رقم

مغربي الجنسية.

الطرف))الثاني):)

 STE SAGHIR HAFID شركة)

.SARL AU

ممثلها القا 3ني):)صغير حفيظ.

ال3طنية) التعريف  البطاقة  رقم 

.D369651(رقم

(،2 س) عمارة  (: االجتماعي) املقر 

شقة رقم)4،)أمل)6)ح.ي.م الرباط.

االصل التجاري):)طب3غراف.

العن3ان):)عمارة س)2)شقة)4)أمل)

6)ح.ي.م.

رقم السجل التجاري)):)57438.

بمصلحة) التعريضات  وستقبل 

التجارية)) باملحكمة  التجاري  السجل 

15ي3ما من صدور) ( بالرباط الى غاية)

االعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة السجل التجاري

134 مكرر

املحكمةاالبتدائية بقلعة السراغنة

مصلحة كتابة الضبط

ملف رقم):)2321/35

حساب رقم):)5673

بيع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بقلعة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عقد) بمقت�شى  أ ه  السراغنة 

(،2323 أكت3بر) (28 ت3ثيقي مؤرخ في)

ومسجل بتاريخ)7)ي3 ي3)2321)بقلعة)

باع السيد الطاهر عمال) السراغنة،)

 236 رقم) الع3ينة  بحي  الساكن 

لبطاقة) الحامل  السراغنة،) قلعة 

 B433712 رقم) ال3طنية  التعريف 

للسيد محمد الهداجي الساكن بحي)

264)قلعة السراغنة، 31)رقم) الهناء)
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ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
التجاري) االصل  (،Y96277 رقم)

 66 الكائن بشارع الحسن الثاني رقم)

لتجارة) املخصص  السراغنة  قلعة 

املادية) عناصره  بجميع  االث3اب 
واملعن3ية واملسجل بالسجل التجاري)

7368)بثمن) بهذه املحكمة تحت رقم)

اجمالي قدره)233.333)درهم.

تسجل) التعرضات  فان  وبذلك 

بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية)

بقلعة السراغنة داخل أجل)15)ي3ما)

امل3الية للنشرة االولى والثا ية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

51 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم):)2321/2

حساب رقم):)29621

بيع أصل تجاري
الطرف االول):)

بن) عاطيف  ي3سف  (: السيد)

محمد وحبيبة،)مهنته صاحب مقهى،)

ز قة) املفضل  الشيخ  بحي  الساكن 

جبل أمشيل رقم)897)سال.

التعريف) للبطاقة  الحامل 

الصالحة) (AB622261 ال3طنية رقم)

مغربي) (،2321 مارس) (29 غاية) الى 

الجنسنية،)املزداد في)15)ي3لي3)1985 

بقرية بن ع3دة القنيطرة.

الطرف))الثاني):)

بنت) الضريف  حبيبة  السيدة 

سالم بن �شي محمد مهنتها صاحبة)

ز قة) اال بعاث  بحي  الساكنة  مقهى،)

جبل أمنيل رقم)897)سال.

الحامل لبطاقة التعريف ال3طنية)

الجنسية،) املغربية  (AB33417 رقم)

املزدادة)1964.

سا طا) مقهى  (: التجاري) األصل 

كالرا.

 1 ال3اد) الكريان  تجزئة  (: عن3نها)

رقم)373)العيايدة سال.

رقم التسجيل):)444.

بمصلحة) التعريضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بسال))الى غاية)15)ي3ما االعالن االول)

والثاني.

النشرة األولى

133 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

ملف رقم : 2321/12

حساب رقم 34752

خرخاش) حميد  السيد  تقدم 

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
الجنسية) مغربي  (A 727163 رقم)

 PHARMACIE(الطرف الثاني):)شركة

ABOU BAKR SEDDIK SALE)مقرها)
االجتماعي):)رقم)33)مكرر املتجر رقم)

مهدية) طريق  مريم  اللة  تجزئة  (2

سال ممثلها القا 3ني السيدخرخاش)

األصل) الجنسية  مغربي  حميد 
رقم) (: العن3ان) صيدلية،) التجاري 

اللة) تجزئة  (2 رقم) املتجر  مكرر  (33

مريم طريق مهدية سال رقم السجل)

التجاري)33968.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بسال إلى غاية خمسة عشر ي3ما))من)

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثا ية

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

ملف رقم : 2321/13

حساب رقم 34753

سعاد) عابد  السيدة  تقدمت 

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
الجنسية) مغربية  (AB 171377 رقم)

 PHARMACIE(الطرف الثاني):)شركة

حي) (: مقرها االجتماعي) (ABID SALE
سال،) (11 رقم) (D سكت3ر) الرحمة 

ممثلها القا 3ني السيدة عابد سعاد)
التجاري) األصل  الجنسية  مغربية 
الرحمة) رقم  (: العن3ان) صيدلية،)
11)سال رقم السجل) رقم) (D سكت3ر)

التجاري)18613.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بسال إلى غاية خمسة عشر ي3ما))من)

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثا ية

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري

ملف عدد)13/2321

حساب عدد)7625

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
بمقت�شى عقد مساهمة في شركة)

وتقرير) (،2321 مؤرخ في فاتح ي3 ي3)

27)ماي) مراقب الحسابات املؤرخ في)

2321،)وبطلب م3دع بكتابة الضبط)

بتاريخ)2)ي3 ي3)2321،)قدمت السيدة)

لبطاقة) الحاملة  الطنطاوي  زينب 

.JB328734(التعريف ال3طنية رقم

بدوار) الكائن  التجاري  األصل 

حا�شي لبكر سيدي بيب شت3كة أيت)

باها واملسجل بالسجل التجاري تحت)

بالسجل التحليلي بهذه) (41218 رقم)

املحكمة.

املدع3ة) الشركة  في  كحصة 

 PHARMACIE HASSI SID BIBI

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

مقرها) والكائن  ال3حيد  ( الشريك)

االجتماعي بنفس العن3ان املشار إليه)

أعاله.

رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبناء)

ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

البيع) على  التعرضات  أن  مصلحة 

هذه) ضبط  بكتابة  ت3دع  املذك3ر 

15)ي3ما) املحكمة داخل أجل أقصاه)

للمادة) الثا ية طبقا  للنشرة  امل3الية 

84)من مدو ة التجارة.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

88 مكرر

املحكمة االبتدائية با زكان
شعبة السجل التجاري
ملف عدد)14/2321
حساب عدد)7618

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
بمقت�شى عقد مساهمة في شركة)
وتقرير) (،2321 مؤرخ في فاتح ي3 ي3)
27)ماي) مراقب الحسابات املؤرخ في)
2321،)وبطلب م3دع بكتابة الضبط)
السيد) قدم  (،2321 ي3 ي3) (2 بتاريخ)
الحسين الطنطاوي الحاملة لبطاقة)

.JB233325(التعريف ال3طنية رقم
األصل التجاري الكائن بدوار لعرب)
ايت عميرة شت3كة ايت باها واملسجل)
بالسجل التجاري تحت))رقم)27312 

بالسجل التحليلي بهذه املحكمة.
املدع3ة) الشركة  في  كحصة 
شركة) (PHARMACIE TANTAOUI
الشريك)) ذات  املسؤولية  محدودة 
االجتماعي) مقرها  والكائن  ال3حيد 

بنفس العن3ان املشار إليه أعاله.
رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبناء)
ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
البيع) على  التعرضات  أن  مصلحة 
هذه) ضبط  بكتابة  ت3دع  املذك3ر 
15)ي3ما) املحكمة داخل أجل أقصاه)
للمادة) الثا ية طبقا  للنشرة  امل3الية 

84)من مدو ة التجارة.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

مكرر 89

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري
ملف رقم : 2321/13
حساب رقم : 7438

 إعالن عن إشهار عقد صدقة
 أصل تجاري

أصل) صدقة  عقد  بمقت�شى 
سجل) (242 برقم) املضمن  تجاري 
أبريل) (33 بتاريخ) (93 رقم) األمالك 
2321)واملنجز من طرف العدلين مريم)
املنصبين) ب3فارس  وكريمة  فل3س 
االستئناف) محكمة  بدائرة  ف3ذ 
الحسين) السيد  تصدق  بأكادير 
التعريف لبطاقة  الحامل  علي  ود 
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JB 52281)على السيد) )ال3طنية رقم)
عبد الحميد اتلعينين الحامل لبطاقة)
 JB 515686 ال3طنية رقم) التعريف 
بجيمع األصل التجاري للمحل الكائن)
بشارع بئر ا زران ز قة الز ايدي رقم)
373)الدشيرة الجهادية املعد للحالقة)
بهذه) التجاري  بالسجل  املقيد 

املحكمة تحت رقم)26376.
رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبناء)
ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
مصلحة أن التعرضات على الصدقة)
هذه) ضبط  بكتابة  ت3دع  املذك3رة 
15)ي3ما) املحكمة داخل أجل أقصاه)
للمادة) الثا ية طبقا  للنشرة  امل3الية 

84)من مدو ة التجارة.
النشرة الثا ية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري
إعالن شراء أصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائية بتط3ان تطبيقا)
مدو ة) من  (83 الفصل) ملقتضيات 
التجارة القا 3ن رقم)19.95)يعلن أ ه)
بمقت�شى عقد رسمي محرر من طرف)
النهاري هشام امل3ثق بتط3ان بتاريخ)
شق3ر) السيد  باع  (2321 أبريل) (15
التعريف) لبطاقة  الحامل  أشرف 
األصل) جميع  (L 478535 ال3طنية)
التجاري ال3اقع بشارع محمد الخراز)
رقم)123)مكرر جامع أفيالل تط3ان،)
واملقيد) اللح3م  لبيع  واملخصص 
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
وذلك) (65342 رقم) تحت  بتط3ان 
الحامل) بنهري محمد  السيد  لفائدة 
.L384933(لبطاقة التعريف ال3طنية
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
ي3ما من) (15 بتط3ان وذلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثا ية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد السالم قايقاي

53 مكرر

املحكمة االبتدائية بتط3ان

مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل  التجاري

إعالن عن شراء أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بتط3ان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل)83)من)

 19.95 رقم) القا 3ن  التجارة  مدو ة 

الرسمي) العقد  بمقت�شى  أ ه  يعلن 

إدريس) األستاذ  طرف  من  واملحرر 

 2 بتاريخ) بتط3ان  م3ثق  الخطيب 

أبريل)2321)و5)أبريل)2321)باع ورثة)

عمر بنشكرة ب3اسطة  ائبهم بنشكرة)

التعريف) لبطاقة  الحامل  محسن 

والساكنة) (L 178633 رقم) ال3طنية 

املحنش) (26 رقم) الدشيرة  بشارع 
التجاري) األصل  جميع  تط3ان،) (2

 12 الكائن ز قة سيدي املنظري رقم)

للحالقة) والذي ه3 عبارة عن محل 

واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة))

االبتدائية بتط3ان تحت رقم)25463.

وذلك لفائدة السادة ليلى الكهان)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
الساكنة بشارع ابن) (L 336336 رقم)
وصبري) بتط3ان،) (36 الرقم) طفيل 

التعريف) لبطاقة  الحامل  س3لي 

الساكن) (L539951 رقم) ال3طنية 

بشارع ابن طفيل الرقم)83)بتط3ان.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

ي3ما من) (15 بتط3ان وذلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثا ية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد السالم قايقاي

69 مكرر

املحكمة االبتدائية بتط3ان

مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل  التجاري

إعالن بتقديم أصل تجاري حصة 
في شركة

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بتط3ان.

 83 الفصل) ملقتضيات  تطبيقا 

و134)من مدو ة التجارة القا 3ن رقم)

19.95)يعلن أ ه بمقت�شى الجمع العام)

املنعقد بتاريخ)8)أبريل)2321)لشركة)

 CENTRE DE NEPHROLOGIE

 - HEMODIALYSE AL AMAL

قررت السيدة اشعبان) (TETOUAN

حصة) تجاري  أصل  تقديم  مليكة 

في الشركة املذك3رة أعاله بعناصره)

مختبر) في  واملتمثل  واملعن3ية  املادية 

 CENTRE DE الكلي) تصفية 

NEPHROLOGIE)والذي ه3 في ملكها)

بن3 ة) محمد  الحاج  بشارع  وال3اقع 
ز قة ال3رود رقم)33)بتط3ان.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

ي3ما من) (15 بتط3ان وذلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثا ية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد السالم قايقاي

70 مكرر

املحكمة االبتدائية بتط3ان

مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل  التجاري

إعالن هبة  صف أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بتط3ان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل)83)من)

 19.95 رقم) القا 3ن  التجارة  مدو ة 
يعلن أ ه بمقت�شى عقد رسمي محرر)

عادل) املنظري  األستاذ  طرف  من 

 2321 ماي) (3 بتاريخ) امل3ثق بتط3ان،)

وهبت السيدة ب3راس  رجس الحاملة)

 L317214(لبطاقة التعريف ال3طنية

ال3اقع) التجاري  أصلها  من  النصف 

 19 رقم) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

للبصريات،) واملخصص  تط3ان،)

باملحكمة) التجاري  بالسجل  واملقيد 

االبتدائية بتط3ان تحت رقم)22344 

هند) ب3راس  السيدة  لفائدة  وذلك 

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.L363746

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
ي3ما من) (15 بتط3ان وذلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثا ية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد السالم قايقاي

71 مكرر

املحكمة االبتدائية بخنيفرة
ملف رقم 133

حساب رقم 3521 
تقديم أصل تجاري حصة في الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بخنيفرة) واملسجل  (2321 يناير) (29
قدم السيد) (2321 فبراير) (25 بتاريخ)
حسن بادو الحامل لبطاقة التعريف)
لشركة) (D 237947 رقم) ال3طنية 
 PHARMACIE CENTRALE DE
شركة محدودة املسؤولية) (L’ATLAS

بمساهم وحيد.
التأسيس) ط3ر  في  شركة 
محمد) شارع  (4 (: ب) مقرها  الكائن 
رأسمالها) خنيفرة  مريرت  الخامس 
درهم جميع العناصر) (1.332.333  :
املادية واملعن3ية من أص3ل وخص3م)
للشركة) كحصص  املحاسبي  للبيان 
واملأخ3دة من البيان املحاسبي ملقاولة)
بتاريخ) املحص3ر  بادو  حسن  السيد 
31)ديسمبر)2323)واملسجل بالسجل)

التجاري بخنيفرة تحت رقم)3546.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن ت3ضع 
أجل) داخل  بخنيفرة  االبتدائية 
تاريخ صدور) من  ي3ما  خمسة عشر 

النشرة الثا ية.
النشرة الثا ية

58 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
ملف اإلشهار رقم : 54/2321

حساب رقم : 2197
السجل التجاري : 3154

إشهار عقد بيع أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائية بالص3يرة امل3قع)

أسفله يصرح):



13707 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

املحرر) عرفي  عقد  بمقت�شى  أ ه 
الناصري) الض3  ذ.محمد  طرف  من 
محام بهيئة آسفي،)واملؤرخ في)4)ماي)
واملؤدى عنه رس3م التسجيل) (2321
بالص3يرة بتاريخ)24)ماي)2331)تحت)
RE : 2321-و(OR : 4779/2321(رقم
السيد أحمد) قا  (3334985-11364
مزداد) الجنسية  مغربي  الرويحي،)
بطاقته) (1953 يناير) فاتح  بتاريخ 
الساكن) (N 3257 رقم) ال3طنية 
ز قة الشياظمة الص3يرة) (91 بالرقم)
ببيع األصل التجاري بجميع عناصره)
املادية واملعن3ية الكائن بالدكان رقم)
83)شارع محمد بن عبد هللا الص3يرة)
املسجل بالسجل التجاري باملحكمة)
االبتدائية بالص3يرة تحت رقم)3154 
لفائدة) درهم  (333.333 قدره) بثمن 
السيد عبد الرحمان اهضار،)مغربي)
ي3 ي3) (17 بتاريخ) املزدادة  الجنسية 
التعريف) لبطاقة  الحامل  (1978
الساكن) (N129316 رقم) ال3طنية 

برقم)18)تجزئة الفرينة الص3يرة.
وعليه فعلى دائني البائع املذك3ر)
مكتب) إلى  بتعرضاتهم  يتقدم3ا  أن 
السجل التجاري بهذه املحكمة داخل)
أجل يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن)
األول وينتهي في الي3م الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثا ية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

72 مكرر

املحكمة  االبتدائية بتيفلت
ملف رقم : 2321/3
حساب رقم 2463
بيع أصل تجاري

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
باع السيد لحسيني) (1993 16)مارس)
أحمد الحامل للبطاقة ال3طنية رقم)
لهب3ج) وكيله  ب3اسطة  (C62733  :
لحسن الحامل للبطاقة ال3طنية رقم)
)ال3كالة املسجلة تحت) (C166651  :
 (1991/12/26 بتاريخ) (2732 (: رقم)
للسيد قاد أحمد الحامل ل ب.ت.و)
التجاري األصل  (،X41641 رقم)

ب:) الكائن  الدكان)) مفتاح  )جميع  (

ز قة) هللا  عبد  م3الي  األمير  شارع 

بين) ال3اقع  تيفلت،) (- سالفا) الريش 

املكتبتين يشرف على ز قة الريش من)

 احية ويطل على قيصارية ب3حدو من)

واملصحح) بابين،) له  أل ه  ثا ية  جهة 

اإلمضاء)تحت عدد)93/1364)بسجل)

تيفلت) لبلدية  الجماعي  املجلس 

بجميع) (،1993 مارس) (16 بتاريخ)

بثمن) واملعن3ية  املادية  عناصره 

)ثما 3ن ألف درهم). (83.333 قدره)

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن ت3ضع 

االبتدائية بتيفلت داخل أجل خمسة)

النشرة) تاريخ صدور  من  ي3ما  عشر 

الثا ية.

النشرة الثا ية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

82 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
ملف رقم : 2321/37

حساب رقم : 18341/2321

بيع الحق الكرائي
طريق) عن  م3ثق  عقد  بمقت�شى 

في مؤرخ  مرية  بادي�شي   امل3ثقة 

بتاريخ ومسجل  (2323 يناير) (6   

 33)يناير)2321)باعت السيدة أمينة)

الكائن) اوباري الحق الكرائي للمحل 

باملركب التجاري الكائن بتمارة زاوية)
شارع الحسن الثاني والحسن األول)

بالسجل) واملقيد  األر�شي  الطابق 

 111628 التجاري بتمارة تحت رقم)

البيع) وهذا  اوباري  فاطمة  للسيدة 

للحق الكرائي قد تم بتع3يض قدره)

33.333))ثالث3ن ألف))درهم.

يسجل) تعرض  أي  فإن  وبذلك 

بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية)

بتمارة مكتب السجل التجاري داخل)

األولى) للنشرة  امل3الي  ي3ما  (15 أجل)

والثا ية.

النشرة الثا ية

83 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
ملف رقم : 2321/11

حساب رقم : 12493

بيع األصل التجاري
بتاريخ) ت3ثيقي  عقد  بمقت�شى 

السيد محمد) باع  (2321 مارس) (29

عدد) ( و) ت  ب  ل  الحامل  جر دي 

للسيدة لينة ابن جل3ن) (CD83693

 CD644155 و) ت  ب  ل  الحاملة 

األصل التجاري الكائن بالحي اإلداري)

رقم)38)املعازيز الخميسات واملسجل)

 45828 عدد) التجاري  بالسجل 

بالخميسات) االبتدائية  باملحكمة 

واملعن3ية) املادية  عناصره  بجميع 

واملقدر بثمن)633.333)درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) ( أن ت3ضع بكتابة الضبط)

أجل) داخل  بالخميسات  االبتدائية 

تاريخ صدور) من  ي3ما  خمسة عشر 

النشرة الثا ية.

النشرة الثا ية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

84 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات 
ملف رقم):)2321/39

حساب):)12536

بيع  األصل التجاري
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

السيدة) باعت  (2323 11) 3فمبر)

ل.ب.ت.و) الحاملة  أعقا  سعيدة 

رشيدة) والسيدة  ( (X77698 عدد)

عدد) ل.ب.ت.و  الحاملة  اسك3 

أعقا) نعيمة  للسيدة  (X144138

 X141132 عدد) ل.ب.ت.و  الحاملة 

 21 برقم) الكائن  التجاري  األصل 

الخميسات) الخامس  محمد  شارع 

عدد) التجاري  بالسجل  واملسجل 

41294/41292)باملحكمة اإلبتدائية)

املادية) عناصره  بجميع  بالخميسات 

 393.333.33 واملعن3ية واملقدر بثمن)

درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن ت3ضع 
أجل) داخل  بالخميسات  اإلبتدائية 
تاريخ صدور) من  ي3ما  خمسة عشر 

النشرة الثا ية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

29 مكرر

 املحكمة  االبتدائية أبي الجعد
بيع أصل تجاري

بمقت�شى عقد عدلي مضمن تحت)
 23 كناش) (461 صحيفة) (334 رقم)
من طرف) (2321 ماي) (25 في) مؤرخ 
عبد) والعدل  است3ر  أمين  العدل 
بهذه) لإلشهاد  املنتصبان  بره3م  هللا 
الحليم) عبد  السيد  باع  املحكمة،)
حي) (32 الساكن) مغربي  الهراس،)
لج3از) الحامل  الجعد،) أبي  النهضة 
عبد) للسيد  (،MP3534216 السفر)
الساكن ب) ( الغاني عطيفي،)مغربي،)
47)درب سيدي الحفيان أبي الجعد)
ال3طنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
التجاري املسجل) األصل  (،QB8631
باملحكمة االبتدائية بابي الجعد تحت)
بالسجل التحليلي الكائن) (2722 رقم)
ب)54)ز قة الحاج العربي أبي الجعد.

التعرضات) فإن  لذلك  وتبعا 
باملحكمة) الضبط  بمكتب  تسجل 
أجل) داخل  الجعد  بأبي  االبتدائية 
تاريخ) من  ي3ما  ((15( عشرة) خمسة 

صدور النشرة الثا ية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

30 مكرر

محكمة  االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم):)2321/2641/9

ملخص الحكم او القرار

اإلسم العائلي):)الهرادي).
اإلسم الشخ�شي):)كمال.

)رقم اإلعتقال):......
ابن):)ب3شتى.

وأمه):)نعيمة بنت عالل.
امل3ل3د))بتاريخ):)1993)بني سن3س.
الساكن):تعاو ية التقديم جماعة)
عمالة) بامحمد  قرية  سن3س  بني 

إقليم تاو ات.
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حكم عليه بتاريخ)6)ماي)2321)من)

طرف غرفة الجنايات بفاس))من أجل)

بالعنف)) قاصر  عرض  هتك  جناية 

ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة)1) 

حبسا  افذا وتحميله الصائر واإلجبار)

في األدنى.

الرئيس)

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

52 

محكمة االستئناف بفاس

ملف جنائي رقم):)2321/2631/6

ملخص الحكم او القرار

اإلسم العائلي):)الهرادي).

اإلسم الشخ�شي):)بالل.

)رقم اإلعتقال):.....

ابن):)عبد اإلاله.

وأمه):)ليلى بنت الخمار.

أغسطس) (26 (: بتاريخ) ( امل3ل3د)

2332)بني سن3س قرية بامحمد.

قرية) الحمري  :بدوار  الساكن)

بامحمد عمالة إقليم تاو ات.

 2321 ماي) (6 بتاريخ) عليه  حكم 

لألحداث) الجنايات  من طرف غرفة 

من أجل جناية هتك عرض) ( بفاس)

قاصر بالعنف.

 (6( بستة) ذلك  عن  ومعاقبته 

الصائر) أشهر حبسا  افذا وتحميله 

وتحديد) القا 3ني  وليه  ب3اسطة 

اإلجبار في األدنى.

الرئيس)

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

53 

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم):)2321/2639/19

ملخص الحكم او القرار

اإلسم العائلي):)الحنفي).
اإلسم الشخ�شي):)محسن.

)رقم اإلعتقال):......
ابن):)عبد النبي بن محمد.
وأمه):)فريدة بنت الهادي.

امل3ل3د))بتاريخ):)1999)بدوار داوود)
م3الي يعق3ب.

قيادة) اله3اورة  :دوار  الساكن)
م3الي) ملطة  جامع  أوالد  العجاجرة 

يعق3ب.
 2321 ماي) (6 بتاريخ) عليه  حكم 
من طرف غرفة الجنايات بفاس))من)
واالحتجاز) ( اإلختطاف) جناية  أجل 
واإلغتصاب) بالعنف  العرض  وهتك 
والتهديد باستعمال السالح األبيض.))
 (2( بسنتين) ذلك  عن  ومعاقبته 
حبسا  افذا وتحميله الصائر تضامنا)

واإلجبار في األدنى.
الرئيس)

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

54 

محكمة االستئناف بفاس

ملف جنائي رقم):)2321/2639/19

ملخص الحكم او القرار

اإلسم العائلي):)الحنفي).
اإلسم الشخ�شي):)ر�شى.

)رقم اإلعتقال):.....
ابن):)عبد الرحمان.

وأمه):)زهرة بنت عالل.
امل3ل3د))بتاريخ):)1999)اله3اورة.

قيادة) اله3اورة  :دوار  الساكن)
م3الي) ملطة  جامع  أوالد  العجاجرة 

يعق3ب اح3از فاس.
 2321 ماي) (6 بتاريخ) عليه  حكم 
من طرف غرفة الجنايات بفاس))من)
واالحتجاز) ( اإلختطاف) جناية  أجل 
واإلغتصاب) بالعنف  العرض  وهتك 
والتهديد باستعمال السالح األبيض.))
 (2( بسنتين) ذلك  عن  ومعاقبته 
حبسا  افذا وتحميله الصائر تضامنا)

واإلجبار في األدنى.
الرئيس)

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

55

محكمة االستئناف بفاس

ملف جنائي رقم):)2321/2639/19

ملخص الحكم او القرار

اإلسم العائلي):)عمامة).
اإلسم الشخ�شي):)ب3شتى.

)رقم اإلعتقال):.....
ابن):)الخمار.

وأمه):)حكيمة بنت محمد.
 1997 يناير) (33 (: بتاريخ) ( امل3ل3د)

بدوار اله3اورة.
قيادة)) اله3اورة  :دوار  الساكن)
م3الي) ملطة  جامع  أوالد  العجاجرة 

يعق3ب.
 2321 ماي) (6 بتاريخ) عليه  حكم 
من طرف غرفة الجنايات بفاس))من)
واالحتجاز) ( اإلختطاف) جناية  أجل 
واإلغتصاب) بالعنف  العرض  وهتك 
والتهديد باستعمال السالح األبيض.))
 (2( بسنتين) ذلك  عن  ومعاقبته 
حبسا  افذا وتحميله الصائر تضامنا)

واإلجبار في األدنى.
الرئيس)

ممثل النيابة العامة
كاتب الضبط

56

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم):)2321/2639/13

ملخص الحكم او القرار

اإلسم العائلي):)الشريفي).
اإلسم الشخ�شي):)أسامة.

)رقم اإلعتقال):
ابن):)سعيد.

وأمه):) زهة بنت ادريس.
 2333 ي3 ي3) (12 (: بتاريخ) ( امل3ل3د)

ببنس3دة فاس.
معلة) أوالد  :بدوار  الساكن)
السجع عين الشقف م3الي يعق3ب.
من) (2321 ماي) (6 حكم عليه بتاريخ)
من) ( بفاس) الجنايات  غرفة  طرف 
التكييف.) إعادة  بعد  الفساد  أجل 
ومعاقبته عن ذلك بثما ية))8)))أشهر)
حبسا  افذا وتحميله الصائر واإلجبار)

في األدنى.
الرئيس)

ممثل النيابة العامة
كاتب الضبط

57

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم):)2321/2641/13

ملخص الحكم او القرار

اإلسم العائلي):)الراشدي).
اإلسم الشخ�شي):)ياسين.

)رقم اإلعتقال):)......
ابن):)سعيد.

وأمه):)سعيدة بنت امحمد.
 1998 ي3 ي3) (2 (: بتاريخ) ( امل3ل3د)

بمكناسة تاو ات.
غزوان) تعاو ية  :بدوار  الساكن)
عي�شى) أوالد  قيادة  ملكانسة  جماعة 

حجاوة دائرة القرية تاو ات.
 2321 ماي) (6 بتاريخ) عليه  حكم 
من طرف غرفة الجنايات بفاس))من)
وهتك) بقاصر  التغرير  جناية  أجل 
عرضها الناتج عنه اإلفتضاض دون)

ظرف العنف.)
ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة)
الصائر) وتحميله  )1)حبسا  افذا 

واإلجبار في األدنى.
الرئيس)

ممثل النيابة العامة
كاتب الضبط

58

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي):)العسري.

االسم الشخ�شي):)ياسين.
ابن عبد الرحمان.

وأمه د يا بنت عبدالقادر.
 2331 أكت3بر) (22 بتاريخ) امل3ل3د 

بدوار زقليت.
جماعة) زقليت  دوار  (: الساكن)
أوالد) قيادة  بلحسن  امحمد  سيدي 

عليان عمالة إقليم تاو ات.
حكم عليه بتاريخ)29)مارس)2321 
من طرف غرفة الجنايات بفاس من)
عن) وبمعاقبته  بقاصر  التغرير  أجل 
م3ق3فة) حبسا  واحدة  بسنة  ذلك 
التنفيذ وبراءته من باقي ما نسب اليه)

مع الصادر واالجبار في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة
كتابة الضبط

31 
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 
وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)
 2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ) (2321/4937
املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
صدقة) رسم  ذي  امطارة  فدان 
املت3اجد) (،334 ص) (421 بعدد) ض 
بالجماعة الترابية عين تمكناي،)دائرة)
املنزل،)إقليم صفرو،)ابتداء)من تاريخ)
12)ي3لي3) إلى غاية) (2321 فاتح ي3لي3)
بحث علني في شأن مشروع) (،2321
املاء) وجلب  ثقب  بإ جاز  الترخيص 
منه،)من أجل سقي مساحة)1.2284 
منا ة) لطفي  السيد  لفائدة  هكتارا 
ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.CB146971
1

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 
وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)
 2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ) (2321/4913
املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
الرسم) م3ض3ع  سيسيل  سا ت 
بيع) عقد  (K/13353 عدد) العقاري 
ماي) (28 بتاريخ) حرر  لفيال  عقاري 
الترابية) بالجماعة  املت3اجد  (،2323
(،13 اإلدارية) امللحقة  املنزه  مكناس 
من) ابتداء) مكناس،) إقليم  عمالة 
 12 إلى غاية) (2321 تاريخ فاتح ي3لي3)
شأن) في  علني  بحث  (،2321 ي3لي3)
مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب)
املاء)منه،)من أجل االستعمال املنزلي)
لفائدة) هكتارا  (3.31 وسقي مساحة)
الرمال) ومنير  الزاهير  ب3شرة  السيد 
ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحاملين 

.D352338و(D378822
2

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)

 2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ) (2323/4911

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

مغيلة م3ض3ع الرسم العقاري عدد)

عدد) إدارية  شهادة  ذي  (K/5551

بالجماعة) املت3اجد  (،156/2316

الترابية املهاية،)دائرة اح3از مكناس،)

إقليم مكناس،)ابتداء)من تاريخ فاتح)

ي3لي3)2321)إلى غاية)12)ي3لي3)2321،)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإ جاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

لفائدة) 5)هكتارات  مساحة) سقي 

تهامي) وزاني  محمد  جيب  السيد 

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C26137

3

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)

 2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ) (2321/4937

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ض) ملكية  عقد  ذي  السهب  راس 

بالجماعة) املت3اجد  (،263 بعدد)

املنزل،) دائرة  الحمراء،) دار  الترابية 

 2 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،) إقليم 

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3)

بحث علني في شأن مشروع) (،2321

املاء) وجلب  ثقب  بإ جاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)1.3531 

هكتارا لفائدة السيد املسياح ادريس)

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.C157842(ال3طنية

4

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)

 2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ) (2321/4935

الذي سيجرى على العقار املسمى زهرة)

(،K/4139 4)ذي شهادة امللكية عدد)

ايت) الترابية  بالجماعة  املت3اجد 

حرز هللا دائرة عين تاوجدات إقليم)

الحاجب ابتداء)من تاريخ فاتح ي3لي3)

(،2321 ي3لي3) (12 غاية) إلى  (،2321

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإ جاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

لفائدة) هكتارات  (4 مساحة) سقي 

لبطاقة) الحامل  جمال  بدير  السيد 

.D613429(التعريف ال3طنية

5

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)

 2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ) (2321/4914

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

م3ض3ع) (،1339-1342 علي) ايت 

/18885 ك) عدد  التحفيظ  مطلب 

بتاريخ) (47 عدد) إدارية  شهادة  ذي 

18)مارس)2321،)املت3اجد بالجماعة)

الترابية إقدار،)دائرة الحاجب،)إقليم)

الحاجب،)ابتداء)من تاريخ فاتح ي3لي3)

(،2321 ي3لي3) (12 غاية) إلى  (،2321

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإ جاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

لفائدة) هكتارا  (2.53 مساحة) سقي 

الحامل) صديق  باملهدي  السيد 

.R79885(لبطاقة التعريف ال3طنية

6

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)

 2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ) (2321/4924

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد،) امللكية  شهادة  ذي  (3 حمان)

بالجماعة) املت3اجد  (67/6344

الترابية ايت نعمان،)دائرة الحاجب،)

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،) إقليم 

فاتح ي3لي3)2321،)إلى غاية)12)ي3لي3)

بحث علني في شأن مشروع) (،2321

الترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)منه،)

وإرواء) املنزلي  االستعمال  أجل  من 

 3.3676 مساحة) وسقي  املاشية 

عبد) السيد  صير  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  اللطيف 

.D537473(ال3طنية

7

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)

 2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ) (2321/4922

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد) امللكية  شهادة  ذي  الشاوي 

بالجماعة) املت3اجد  (،67/17216

الترابية إقدار،)دائرة الحاجب،)إقليم)

الحاجب،)ابتداء)من تاريخ فاتح ي3لي3)

(،2321 ي3لي3) (12 غاية) إلى  (،2321

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإ جاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

املاشية)) وارواء) املنزلي  االستعمال 

هكتارا) (1.3215 مساحة) وسقي 

الحسين) ب3صم3  السيد  لفائدة 

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D472978

8
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)

 2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ) (2321/4934

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ض) شراء) عقد  ذي  السدرة  فدان 

املت3اجد) (،123 ص) (133 بعدد)

اق3رار،) اغبال3  الترابية  بالجماعة 

ابتداء) إقليم صفرو،) دائرة صفرو،)

من تاريخ فاتح ي3لي3)2321،)إلى غاية)

12)ي3لي3)2321،)بحث علني في شأن)

وجلب) بئر  بإ جاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

3.1982)هكتارا لفائدة السيد الطاهر)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB278382

9

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)

 2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ) (2321/4933

الذي سيجرى على العقار املسمى اغير)

اومسيد افرح ذي عقد تنازل بدون)

املت3اجد بالجماعة) (،183 مقابل ص)

الترابية غعزران،)دائرة املنزل،)إقليم)

من تاريخ فاتح ي3لي3) ابتداء) صفرو،)

(،2321 ي3لي3) (12 غاية) إلى  (،2321

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإ جاز 

أجل الشرب وسقي مساحة)3.1326 

هكتارا لفائدة السيد خرخش امباركة)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CC23758

10

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)

 2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ) (2321/4936

الذي سيجرى على العقار املسمى ايت)

الرسم) ذي  (،3-14 اوعي�شى) سعيد 

املت3اجد) (،K/26142 عدد) العقاري 

املخفي،) سيدي  الترابية  بالجماعة 

من) ابتداء) إقليم افران،) دائرة أزرو،)

غاية) إلى  (،2321 ي3لي3) فاتح  تاريخ 

12)ي3لي3)2321،)بحث علني في شأن)

وجلب) بئر  بإ جاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

هكتارا لفائدة السيد ايعني) (1.6192

التعريف) لبطاقة  الحامل  احمد 

.C255353((ال3طنية

11

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)

 2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ) (2321/4923

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد) امللكية  شهادة  ذي  اسامر 

بالجماعة) املت3اجد  (،67/22236

عين) دائرة  جيري،) راس  الترابية 

ابتداء) الحاجب،) إقليم  تاوجدات،)

من تاريخ فاتح ي3لي3)2321،)إلى غاية)

12)ي3لي3)2321،)بحث علني في شأن)

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتارا  (2.9991

لبطاقة) الحامل  جامع  ازض3ض 

.D643637(التعريف ال3طنية

12

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)

 2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4977

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد) االستغالل  شهادتي  ذي  امززا 

بالجماعة) املت3اجد  (،39 وعدد) (38

مرم3شة،) دائرة  تالزمت،) الترابية 

إقليم ب3ملان،)ابتداء)من تاريخ)2)ي3لي3)

(،2321 ي3لي3) (12 غاية) إلى  (،2321

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإ جاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)4.9928)هكتارا لفائدة)

السيد شب3كي عثمان الحامل لبطاقة)

.AE137328(التعريف ال3طنية

13

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)

 2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4966

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ب3ياجن ذي ش3اهد االستغالل عدد)

املت3اجد) (،34 وعدد) (33 وعدد) (32

دائرة) تالزمت،) الترابية  بالجماعة 

من) ابتداء) ب3ملان،) إقليم  مرم3شة،)

 12 غاية) إلى  (،2321 ي3لي3) (2 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (،2321 ي3لي3)

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

3.6737)هكتارا لفائدة السيد ش3كي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ياسين 

.AE137329(ال3طنية

14

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)

 2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ) (2321/4939

الذي سيجرى على العقار املسمى ايت)

م3�شى حمي)456)ذي الرسم العقاري)

عدد)67/19533،)املت3اجد بالجماعة)

الترابية بطيط،)دائرة عين تاوجدات،)

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،) إقليم 

فاتح ي3لي3)2321،)إلى غاية)12)ي3لي3)

بحث علني في شأن مشروع) (،2321

املاء) وجلب  ثقب  بإ جاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)3.3752 

هكتار لفائدة السيد النحناحي فريد)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C342971

15

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4958 ح ج)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2321

ص) شراء) عقد  ذي  ب3دري  املسمى 

الترابية) بالجماعة  املت3اجد  ( (،245

تمحضيت،)دائرة أزرو،)إقليم افران،)

إلى) (2321 ي3لي3) (32 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (،2321 ي3لي3) (12 غاية)

بإ جاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

هكتارا لفائدة السيد) (1.83 مساحة)

ليسير علي الحاملة لبطاقة التعريف)

.C163193(ال3طنية

59
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)

 2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4963

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

م3جب) ذي  اوبتسرافت  احروق 

بعدد) ض  واستغالل  وبناء) تشجير 

الترابية) بالجماعة  املت3اجد  ( (،346

إقليم) املنزل،) دائرة  الحمراء،) دار 

ي3لي3) (32 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)

(،2321 ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإ جاز 

هكتارا) (3.1983 أجل سقي مساحة)

فاطمة) ب3سعيد  السيد  لفائدة 

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.CB41935

60

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح ج)

 2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4979

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

االستغالل) شهادتي  ذي  ب3ياجن 

36))املت3اجد بالجماعة الترابية) عدد)

إقليم) مرم3شة،) دائرة  تالزمت،)

ي3لي3) (32 تاريخ) من  ابتداء) ب3ملان،)

(،2321 ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإ جاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)4.8839)هكتارا لفائدة)

السيد ش3كي محمد الحاملة لبطاقة)

.A631179(التعريف ال3طنية

61

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4956 ح ج)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2321

املسمى ب3فاظمة ذي عقدة مقاسمة)

ومخارجة بشأن أرض فالحية مصادق)

2315،)وشهادة) 27)ماي) عليه بتاريخ)

املت3اجد) ( (127/2315 عدد) إدارية 

بالجماعة الترابية بطيط،)دائرة عين)

ابتداء) الحاجب،) إقليم  تاوجدات،)

إلى غاية) (2321 ي3لي3) (32 تاريخ) من 

12)ي3لي3)2321،)بحث علني في شأن)

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب)

املاء)منه،)من أجل االستعمال املنزلي)

 2 مساحة) وسقي  املاشية  وارواء)

 STE AHMED BEN(هكتارات لفائدة

في) (BNNASSER AGRICULTURE

شخص ممثلها القا 3ني.
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

2321/4981)بتاريخ)13)ي3 ي3)2321 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  ا دري  هنري 

بالجماعة) املت3اجد  (K/13688 رقم)

أك3راي،) دائرة  يعزم،) ايت  الترابية 

تاريخ من  ابتداء) الحاجب،)  إقليم 

ي3لي3) (15 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (5

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2321

الترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)منه،)

هكتارات) (5 أجل سقي مساحة) من 

وعبد) افقير  حم3ش  السيد  لفائدة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  افقير  هللا 

.S343234(ورقم(S297746(ال3طنية

93

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ) (2321/4925

الذي سيجري على العقار املسمى ظهر)

 356 القرابص ذي ملكية ض بعدد)

بالجماعة) املت3اجد  (33 بعدد) ض 

دائرة) الرزاق،) عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2321 ي3لي3) (12

وجلب) بئر  بإ جاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

2,81)هكتارات لفائدة السيدة ك3ك3)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  اخناتة 

.XA31862(ال3طنية

94

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ) (2321/4953

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

فدان راس عين عريش ذي عقد شراء)

بالجماعة) املت3اجد  (416 بعدد) ض 

الخميسات،) دائرة  الكنزرة،) الترابية 

تاريخ من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2321

الترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)منه،)

هكتارات) (3 أجل سقي مساحة) من 

لفائدة السيدة بلهجر فتيحة الحاملة)

.X23835(لبطاقة التعريف ال3طنية
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ) (2321/4947

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

عدد) امللكية  شهادة  ذي  سلمى 

81/2986)املت3اجد بالجماعة الترابية)

ايت ب3يحيى الحجامة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2321

املاء) وجلب  ثقب  بإ جاز  الترخيص 

 3,91 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

املقدمي) السيد  لفائدة  هكتارات 

التعريف) لبطاقة  الحامل  لحسن 

.A291348(ال3طنية
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (8 بتاريخ) (2321/4952 ح.ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (2321

بعدد) ض  شراء) ذي  احمد  املسمى 

الترابية) بالجماعة  املت3اجد  (484

إقليم) تيفلت،) دائرة  الطلبة،) مقام 

الخميسات،)ابتداء)من تاريخ)2)ي3لي3)

2321)إلى غاية)12)ي3لي3)2321)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  بئر  بإ جاز 

هكتارا) (0,2415 مساحة) أجل سقي 

ال3احد) عبد  غيات  السيد  لفائدة 

لبطاقة) الحامل  املرابط  وبديعة 

ورقم) (A289568 ال3طنية) التعريف 

.A489734
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ) (2321/4934

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

مطلب) ذي  العسري  محمد  سيدي 

املت3اجد) (16/7941 رقم) التحفيظ 

بالجماعة الترابية مقام الطلبة،)دائرة)

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2321 ي3لي3) (12

مشروع الترخيص بإ جاز بئرين وجلب)

مساحة) أجل سقي  من  منهما،) املاء)

السيدة) لفائدة  هكتارات  (2,6324

عل3ي امدغري غيثة الحاملة لبطاقة)

.C766336(التعريف ال3طنية

98

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ) (2321/4939

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

سهب السمار ذي شهادة االستغالل)

بالجماعة) املت3اجد  (32/2323 رقم)

اح3از) دائرة  الطيب،) أوالد  الترابية 

من تاريخ ابتداء) إقليم فاس،)  فاس،)

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2321

املاء) وجلب  ثقب  بإ جاز  الترخيص 

املنزلي) االستعمال  أجل  من  منه،)

السيد) لفائدة  املاشية  وإرواء)

لبطاقة) الحامل  احمد  عجداوي 

.C255611(التعريف ال3طنية
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ) (2321/4942

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

التحفيظ) مطلب  ذي  لقمل  عين 

بالجماعة) املت3اجد  (81/3487 رقم)

الترابية عين الج3هرة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2321

املاء) وجلب  بئر  بإ جاز  الترخيص 

 2,50 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

هكتارات لفائدة السيد الكش احمد)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA23979
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ) (2321/4943

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

 277 بعدد) ض  شراء) ذي  الشاوي 

سيدي) الترابية  بالجماعة  املت3اجد 

الخميسات،) دائرة  املصدر،) عالل 

تاريخ من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2321

املاء) وجلب  بئر  بإ جاز  الترخيص 

 0,70 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

هكتارا لفائدة السيد بلحسن محمد)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB324392

101

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ) (2321/4951

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

بعدد) ض  شراء) ذي  ب3ط3يل  فدان 

الترابية) بالجماعة  املت3اجد  (238

تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد  سيدي 

تاريخ من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2321

الترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)منه،)

 1,3046 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتارات لفائدة السيد الهاني ادريس)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G528454

102

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (8 بتاريخ) (2321/4926

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

فدان اع3يد املاء)ذي شراء)ض بعدد)

الترابية) بالجماعة  املت3اجد  (472

تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد  سيدي 

تاريخ من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2321

الترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)منه،)

هكتارا) (1,10 من أجل سقي مساحة)

لفائدة السيد وغياطي لطفي وصباح)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ربيع 

.E235535(ال3طنية
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4965 ح.ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (2321

ذي) ب3جمعة  الطالع  املسمى 

 16/48444 عدد) امللكية  شهادة 

سيدي) الترابية  بالجماعة  املت3اجد 

إقليم) تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد 

تاريخ من  ابتداء)  الخميسات،)

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2321

الترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)منه،)

 0,6977 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتارا لفائدة السيدة سعيدي الهام)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A319636

104

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4969

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

فدان ب3يمجران ذي عق3د شراء)ض)

بعدد)239)وض بعدد)447)وض بعدد)

 24 بعدد) وض  (112 بعدد) وض  (88

بالجماعة) املت3اجد  (185 وض بعدد)

الترابية ايت يدين،)دائرة الخميسات،)

تاريخ من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2321

الترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)منه،)

هكتارا) (1,20 من أجل سقي مساحة)

الغف3ر) عبد  بنيحيا  السيد  لفائدة 

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.PU815134
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وكالة الح3ض املائي لسب3

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4975

عين) املسمى  بالعقار  سيجرى  الذي 

ذي شهادة امللكية رقم) (12 الج3هرة)

بالجماعة) املت3اجد  (،16/48133

الترابية عين الج3هرة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 2)ي3لي3)

بحث علني في شأن مشروع) (،2321

الترخيص بإ جاز ثقب وجلب املاء)منه)

هكتارا) (1,32 من أجل سقي مساحة)

 STE ATATI SARL شركة) لفائدة 

الحامل) القا 3ني  ممثلها  شخص  في 

.A191397(لبطاقة التعريف ال3طنية
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وكالة الح3ض املائي لسب3

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4974

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) امللكية  شهادة  ذي  (17 لطيفة)

بالجماعة) املت3اجد  (،7/225941

اح3از) دائرة  الطيب،) أوالد  الترابية 

من تاريخ) ابتداء) إقليم فاس،) فاس،)

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2

بحث علني في شأن مشروع) (،2321

املاء) وجلب  ثقب  بإ جاز  الترخيص 

املنزلي) االستعمال  أجل  من  منه 

فاطمة) سدجاري  السيد  لفائدة 

والجرم3ني مصطفى الحامل لبطاقة)

ورقم) (C311235 ال3طنية) التعريف 

.C188443
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وكالة الح3ض املائي لسب3

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

لسب3 رقم ح.ج) ( وكالة الح3ض املائي)

 2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4971

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ملكية) ذي  الط3يلة  الضاية  فدان 

بالجماعة) املت3اجد  (،437 بعدد) ض 

دائرة تيفلت،) الترابية عين الج3هرة،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2

في شأن مشروع) بحث علني  (،2321

الترخيص بإ جاز ثقب وجلب املاء)منه)

من أجل سقي مساحة)1,3372)هكتارا)

لفائدة السيد بلمختار سعيد الحامل)

.XA51169(لبطاقة التعريف ال3طنية
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وكالة الح3ض املائي لسب3

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4955

املسمى) العقار  على  سيجرى   الذي 

فدان سيدي بطاش ذي ملكية ض)

بالجماعة) املت3اجد  (،337 بعدد)

دائرة) الرزاق،) عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

غاية) إلى  (2321 2)ي3لي3) تاريخ)  من 

12)ي3لي3)2321،)بحث علني في شأن)

وجلب) بئر  بإ جاز  الترخيص  مشروع 

املاء)منه من أجل سقي مساحة)1,73 

هكتارا،)لفائدة السيد الت3مي محمد)

ال3طنية)) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D173333
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وكالة الح3ض املائي لسب3

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4978

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

فدان سيدي الحاج عبد السالم ذي)

(،16/62579 عدد) امللكية  شهادة 

املت3اجد بالجماعة الترابية الكنزرة،)

دائرة الخميسات،)إقليم الخميسات،)

ابتداء)من تاريخ)2)ي3لي3)2321)إلى غاية)

بحث علني في شأن) 12)ي3لي3)2321،)

وجلب) بئر  بإ جاز  الترخيص  مشروع 

 1 أجل سقي مساحة) منه من  املاء)

بيرو) سهيل  السيد  لفائدة  هكتارا 

ولبنى اشماع3 الفهري الحامل لبطاقة)

التعريف ال3طنية)AB156437)ورقم)

.AB184341
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وكالة الح3ض املائي لسب3

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

)لسب3 رقم ح.ج) وكالة الح3ض املائي)

 2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4954

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

فدان رمل،)ذي ملكية ض بعدد)333،)

سيدي) الترابية  بالجماعة  املت3اجد 

الخميسات،) دائرة  املصدر،) عالل 

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2

بحث علني في شأن مشروع) (،2321

منه) الترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)

 1,6265 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتارا لفائدة السيد اوغا م التهامي)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G161143
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وكالة الح3ض املائي لسب3

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4959

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

فدان ال3لجة ذي شهادة امللكية رقم)

بالجماعة) املت3اجد  (،16/51275

الخميسات،) دائرة  سيبرن،) الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2

بحث علني في شأن مشروع) (،2321

منه) الترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)

هكتارات) (3 أجل سقي مساحة) من 

عصع3�شي) حمادي  السيد  لفائدة 

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X9497
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وكالة الح3ض املائي لسب3

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4961

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

راس عين  جدام ذي شراء)ض بعدد)

الترابية) بالجماعة  املت3اجد  (،233

ايت ب3يحيى الحجامة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2

بحث علني في شأن مشروع) (،2321

منه) الترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)

هكتارا) (0,20 من أجل سقي مساحة)

لفائدة السيد العلمي فاطمة الزهراء)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA59793

113
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وكالة الح3ض املائي لسب3

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

ح.ج) رقم  لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

 2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4963 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) امللكية  شهادة  ذي  الحجير 

بالجماعة) املت3اجد  ( (،81/15453

دائرة تيفلت،) الترابية مقام الطلبة،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

ي3لي3) (12 غاية) إلى  (2321 ي3لي3) (2

بحث علني في شأن مشروع) (،2321

منه) الترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)

 1,5442 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتارا لفائدة السيد الحسن ح3اص)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA8233
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وكالة الح3ض املائي لسب3

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

وكالة الح3ض املائي لسب3 رقم ح.ج)

 2321 ي3 ي3) (9 بتاريخ) (2321/4968 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) امللكية  شهادة  ذي  ب3ملسافر 

بالجماعة) املت3اجد  (،81/8553

دائرة) اولحسن،) علي  ايت  الترابية 

تيفلت،)إقليم الخميسات،)ابتداء)من)

تاريخ)2)ي3لي3)2321)إلى غاية)12)ي3لي3)

في شأن مشروع) بحث علني  (،2321

الترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)منه من)

أجل سقي مساحة)3)هكتارات لفائدة)

السيد ب3سكين حسن الحامل لبطاقة)

.AB93593(التعريف ال3طنية
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وكالة الح3ض املائي لسب3

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

ح.ج) رقم  لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

 2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ) (2321/4923 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ظهر الحديج ذي شهادة امللكية رقم)

بالجماعة) املت3اجد  (،16/47348

الترابية عين الج3هرة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

12)ي3لي3) إلى غاية) (2321 فاتح ي3لي3)

بحث علني في شأن مشروع) (،2321

منه) الترخيص بإ جاز بئر وجلب املاء)

من أجل سقي مساحة)1,5880)هكتارا)

الحامل) مجيد  النجار  السيد  لفائدة 

.A199638(لبطاقة التعريف ال3طنية
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وكالة الح3ض املائي لسب3

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

ح.ج) رقم  لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

 2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ) (2321/4919 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

التحفيظ) العثماني ذي مطلب  ملك 

املت3اجد بالجماعة) ( (،16/8333 رقم)

دائرة) الغندور،) سيدي  الترابية 

الخميسات،)إقليم الخميسات،)ابتداء)

إلى غاية) (2321 من تاريخ فاتح ي3لي3)

2321،)بحث علني في شأن) ي3لي3) (12

وجلب) بئر  بإ جاز  الترخيص  مشروع 

 1 مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

هكتار لفائدة السيد العثماني ربيعة)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X122667
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وكالة الح3ض املائي لسب3

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

ح.ج) رقم  لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

 2321 ي3 ي3) (7 بتاريخ) (2321/4916 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

امللكية) والحيط ذي شهادة  خل3طة 

رقم)16/32134،))املت3اجد بالجماعة)

دائرة) الغندور،) سيدي  الترابية 

الخميسات،) إقليم  الخميسات،)

 2321 ي3لي3) فاتح  تاريخ  من  ابتداء)

إلى غاية)12)ي3لي3)2321،)بحث علني)

بإ جاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي) أجل  من  منه  املاء) وجلب  بئر 

لفائدة) هكتارا  (1,0914 مساحة)

لبطاقة) الحامل  م3 ة  كمال  السيد 

.X335392(التعريف ال3طنية
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (7 بتاريخ) ح.ج/2321/4915)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2321

مطلب) ذي  الرمل  بالد  املسمى 

املت3اجد) (81/2937 رقم) التحفيظ 

بالجماعة الترابية عين الج3هرة،)دائرة)

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاية (2321  من تاريخ فاتح ي3لي3)

بحث علني في شأن) (2321 ي3لي3) (12

وجلب) بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

السيد) لفائدة  هكتارات  (0,8429

لبطاقة) الحامل  محمد  لحم3رات 

.XA23391(التعريف ال3طنية

119

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (7 بتاريخ) ح.ج/2321/4912)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2321

ايت) شعبة  راس  فدان  املسمى 

رقم) امللكية  شهادة  ذي  زويت 

بالجماعة) املت3اجد  (81/11896

دائرة) الرزاق،) عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاية (2321  من تاريخ فاتح ي3لي3)

بحث علني في شأن) (2321 ي3لي3) (12

وجلب) بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

السيد) لفائدة  هكتارات  (0,8936

العسلي عبد العزيز الحامل لبطاقة)

.A453376(التعريف ال3طنية

120

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (7 بتاريخ) ح.ج/2321/4938)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2321

ذي شهادة امللكية) (2 املسمى  رجس)

املت3اجد) (37/92147 رقم) املشتركة 

امللحقة) سايس،) الترابية  بالجماعة 

اإلدارية النرجس،)إقليم فاس،)ابتداء)

إلى غاية (2321  من تاريخ فاتح ي3لي3)

بحث علني في شأن) (2321 ي3لي3) (12

وجلب) بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

السيارات) غسل  أجل  من  منه  املاء)

احمد) رميش  السيد  لفائدة  باملاء)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C353592
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (7 بتاريخ) ح.ج/2321/4917)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2321

ملكية) ذي  ايم3دال  فدان  املسمى 

196)املت3اجد بالجماعة) ضمن بعدد)

دائرة) الغندور،) سيدي  الترابية 

الخميسات،)إقليم الخميسات،)ابتداء)

إلى غاية (2321  من تاريخ فاتح ي3لي3)

بحث علني في شأن) (2321 ي3لي3) (12

وجلب) بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

املاء)منه من أجل سقي مساحة)0,82 

هكتارات لفائدة السيد شميرو احمد)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X3369
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (8 بتاريخ) ح.ج/2321/4927)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2321

املسمى فدان ب3ت3شارين ذي مطلب)

املت3اجد بالجماعة) (16/16323 رقم)

الخميسات،) دائرة  الكنزرة،) الترابية 

من) ابتداء) الخميسات،) إقليم 

غاية إلى  (2321 ي3لي3) فاتح   تاريخ 

بحث علني في شأن) (2321 ي3لي3) (12

وجلب) بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

املاء)منه من أجل سقي مساحة)2,50 

شعش3عي) السيد  لفائدة  هكتارات 

التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد 

.X24536(ال3طنية
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (8 بتاريخ) ح.ج/2321/4928)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2321

)ض) املسمى فدان احمري ذي شراء)

13)املت3اجد بالجماعة الترابية) بعدد)

الخميسات،) دائرة  الغندور،) سيدي 

من) ابتداء) الخميسات،) إقليم 

غاية إلى  (2321 ي3لي3) (2  تاريخ)

بحث علني في شأن) (2321 ي3لي3) (12

وجلب) بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

هكتارات لفائدة السيدة سناء) (0,80

التعريف) لبطاقة  الحاملة  الرزوقي 

.X261371(ال3طنية
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (8 بتاريخ) ح.ج/2321/4929)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2321

ذي) قدور  بن  كرمة  فدان  املسمى 

املت3اجد) (213 بعدد) ض  ( شراء)

بالجماعة الترابية مقام الطلبة،)دائرة)

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

غاية إلى  (2321 ي3لي3) (2 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2321 ي3لي3) (12

وجلب) بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

قاب3) السيد  لفائدة  هكتارا  (1,1487

التعريف) لبطاقة  الحامل  عمر 

.A219331(ال3طنية
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (8 بتاريخ) ح.ج/2321/4933)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2321

ذي) لقريقيرة  راس  فدان  املسمى 

املت3اجد) (323 بعدد) ض  ( شراء)

عالل) سيدي  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،) دائرة  املصدر،)

من) ابتداء) الخميسات،) إقليم 

غاية إلى  (2321 ي3لي3) فاتح   تاريخ 

بحث علني في شأن) (2321 ي3لي3) (12

وجلب) بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

املاء)منه من أجل سقي مساحة)0,72 

هكتارات لفائدة السيدة غرافي زبيدة)

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A196534

126

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (8 بتاريخ) ح.ج/2321/4931)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2321

شراء)) ذي  ب3عياد  فدان  املسمى 

بالجماعة) املت3اجد  (481 بعدد) ض 

دائرة تيفلت،) الترابية مقام الطلبة،)

من) ابتداء) الخميسات،) إقليم 

غاية إلى  (2321 ي3لي3) فاتح   تاريخ 

بحث علني في شأن) (2321 ي3لي3) (12

وجلب) بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

0,0793)هكتارا لفائدة السيد سباعي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  احمد 

.A333794(ال3طنية
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وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (8 بتاريخ) ح.ج/2321/4932)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2321

املسمى فدان محمد اوحدي ذي شراء)

بالجماعة) املت3اجد  (14 بعدد) ض 

دائرة) الترابية سيدي عالل املصدر،)

الخميسات،) إقليم  الخميسات،)

 ابتداء)من تاريخ)2)ي3لي3)2321)إلى غاية

بحث علني في شأن) (2321 ي3لي3) (12

وجلب) بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

تامي) السيد  لفائدة  هكتارا  (0,50

حمزة وعائشة بهيج الحامل لبطاقة)

ورقم) (X395393 ال3طنية) التعريف 

.X154683

128

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (9 بتاريخ) ح.ج/2321/4957)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2321

املسمى فدان احمد ذي شهادة امللكية)

املت3اجد بالجماعة) (81/12932 رقم)

دائرة) اولحسن،) علي  ايت  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

غاية إلى  (2321 ي3لي3) (2 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2321 ي3لي3) (12

وجلب) بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

 1 أجل سقي مساحة) منه من  املاء)

الجداوي) السيدة  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحاملة  فطيمة 

.AB223731(ال3طنية

129



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321)الجريدة الرسمية   13716

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ح.ج/2321/4989)

الذي سيجرى على العقاريين) (2321

ذي) وتغالفت  اورزكر  املسميين 

وعقد) (1263 مناقلة بنظير ض برقم)

املت3اجدين) (232 بعدد) ض  شراء)

دائرة) الحمام،) الترابية  بالجماعة 

ابتداء) خنيفرة،) إقليم  أكلم3س،)

غاية إلى  (2321 ي3لي3) (5 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) (2321 ي3لي3) (15

مشروع الترخيص بإ جاز ثقب وجلب)

منه من أجل االستعمال املنزلي)) املاء)

الحميد) عبد  ازرور  السيد  لفائدة 

ال3طنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.V283425

130

وكالة الح3ض املائي لسب3

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بم3جب 

رقم) لسب3  املائي  الح3ض  وكالة 

ي3 ي3) (13 بتاريخ) ح.ج/2321/4985)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2321

شراء) عقد  ذي  الكرك3ر  املسمى 

املت3اجد) (157 ص) (158 برقم) ض 

سغروشن،) ايت  الترابية  بالجماعة 

ابتداء تازة،) إقليم  تاهلة،) دائرة 

غاية إلى  (2321 ي3لي3) (5 تاريخ) من  ( 

بحث علني في شأن) (2321 ي3لي3) (15

وجلب) بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

منه من أجل االستعمال املنزلي)) املاء)

مساحة) وسقي  املاشية  وارواء)

0,8636)هكتارا لفائدة السيد هرهار)

التعريف) لبطاقة  الحامل  احمد 

.Z225262(ال3طنية
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13717 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13718  



13719 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13720  



13721 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13722  

16



13723 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

املؤسسة الوطنية للمتاحف



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13724  

17



13725 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

الوكالة الحرضية لطنجة



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13726  

18



13727 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13728  



13729 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13730  



13731 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13732  

40



13733 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13734  



13735 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13736  



13737 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 
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عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13738  

90



13739 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة - تافياللت



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13740  

91



13741 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

املدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13742  

92



13743 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13744  



13745 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13746  

135



13747 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

 رقم القطعة
األرضية

 في التصميم 
إسمها

 3عيتها
 ومرجعها 
العقاري

 مساحتها
أسماء)وعناوين املالكين املفترضينباملتر املربع

يعلن أن

في

املادة



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13748  



13749 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13750  

32



13751 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13752  

33



13753 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

34



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13754  

35



13755 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

36



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13756  

37



13757 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

بدال من :

38



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13758  

يقرأ ما ييل :



13759 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

63



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13760  



13761 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

(منطقة األشغال)

املالك

رقم
الحساب 

إسم وعن3ان املالك أو املفروض أ ه املالك
رقم

القطعة
رقم

التصميم
 3عية التربةالرسم العقاري

املساحة

الن3عية آر سهك

األغراس واملنشآت السطحية

العدد



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13762  



13763 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13764  



13765 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13766  



13767 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13768  



13769 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13770  



13771 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13772  



13773 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13774  



13775 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13776  



13777 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13778  



13779 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13780  



13781 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13782  



13783 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13784  



13785 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13786  



13787 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13788  



13789 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13790  

منطقة األشغال ذوو الحقوق السطحية



13791 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13792  



13793 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13794  



13795 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13796  



13797 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13798  



13799 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13800  

)الطريق املؤدية إىل السد( املالك



13801 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13802  



13803 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13804  



13805 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

)الطريق املؤدية إىل السد( ذوو الحقوق السطحية



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13806  

64



13807 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

132



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13808  

136



13809 الجريدة الرسميةعدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) 

137



عدد)5673 - 19)ذو القعدة)1442 )33)ي3 ي3)2321) الجريدة الرسمية13810  

138


